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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Decizia Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului 
dintre Uniunea Europeană și Republica Cabo Verde de modificare a Acordului privind 
facilitarea eliberării vizelor de scurtă ședere pentru cetățenii Republicii Capului Verde 
și pentru cetățenii Uniunii Europene
(05034/2021 – C9-0116/2021 – 2020/0319(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (05034/2021),

– având în vedere Acordul între Uniunea Europeană și Republica Cabo Verde de 
modificare a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Capului Verde privind 
facilitarea eliberării vizelor de scurtă ședere pentru cetățenii Republicii Capului Verde și 
pentru cetățenii Uniunii Europene (05034/2021),

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 
77 alineatul (2) litera (a), și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C9-0116/2021),

– având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) și articolul 114 alineatul (7) din 
Regulamentul său de procedură,

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
(A9-0000/2021),

1. refuză să aprobe încheierea acordului;

2. încredințează Președintelui sarcina de a informa Consiliul că acordul nu poate fi 
încheiat;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Cabo 
Verde.
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EXPUNERE DE MOTIVE

a. Context

Propunere de decizie a Consiliului urmărește încheierea unui acord care modifică Acordul 
actual între Uniunea Europeană și Republica Cabo Verde de modificare a Acordului dintre 
Uniunea Europeană și Republica Capului Verde privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă 
ședere pentru cetățenii Republicii Capului Verde și pentru cetățenii Uniunii Europene.

Acest acord, încheiat în 2014 în cadrul Parteneriatului special UE-Cabo Verde, reprezenta un 
instrument pentru îmbunătățirea mobilității cetățenilor UE și ai Republicii Cabo Verde, precum 
și a contactelor dintre aceștia, și în același timp intensificarea cooperării în ceea ce privește 
combaterea imigrației neregulamentare. 

Necesitatea de a modifica acordul actual de facilitare a eliberării vizelor (FEV) rezultă din 
schimbările intervenite atât în legislația UE, cât și în cea a Cabo Verde privind vizele1, care 
prevăd în prezent condiții mai favorabile decât cele prevăzute în acordul FEV din 2014. 

Acordul FEV de modificare vizează alinierea conținutului acordului la dispozițiile actualizate 
ale Codului vizelor, abordând următoarele aspecte principale:

 Reducerea taxei pentru prelucrarea cererilor de viză la 75 % din suma percepută în 
conformitate cu legislația națională aplicabilă. Taxa va fi mai redusă pentru copiii cu 
între 12 și 18 ani și vor exista scutiri pentru categorii speciale de solicitanți, cum ar fi 
rudele apropiate ale cetățenilor UE sau ale cetățenilor Cabo Verde cu reședința în 
UE, copiii cu vârsta sub 12 ani, studenții și cercetătorii, participanții la evenimente 
sportive, culturale sau educaționale cu vârsta sub 25 ani și membrii delegațiilor 
oficiale.

 Simplificarea listei documentelor justificative care trebuie prezentate împreună cu 
cererea de viză pentru a dovedi scopul călătoriei. 

 Instituirea unui mecanism de stabilire a duratei de valabilitate a vizelor cu intrări 
multiple (VIM) ținând seama de utilizarea anterioară legală a vizelor în cursul unor 
perioade de referință date, care să înlocuiască mecanismul existent bazat pe scopurile 
călătoriilor solicitanților. 

 Exonerarea de obligația de a deține viză pentru titularii unui „permis de liberă trecere 
UE ”, eliberat de Uniune pentru agenții instituțiilor UE în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 1417/2013 al Consiliului.

 Prevederea unei clauze de suspendare care să permită suspendarea acordului sau a 
unor părți ale acestuia din orice motiv considerat adecvat și, în special, din motivele 
prevăzute în declarația comună anexată la acordul FEV (inclusiv lipsa cooperării în 

1 Concret: (i) decizia Cabo Verde de a exonera cetățenii UE de obligația de a deține viză pentru șederi de până la 
30 de zile; și (ii) Regulamentul (UE) 2019/1155 din 20 iunie 2019 de modificare a Codului vizelor, care a intrat în 
vigoare în februarie 2020. În caz de contradicție între acordul FEV și Codul vizelor, acordul FEV, ca acord 
internațional al Uniunii, prevalează asupra legislației secundare a Uniunii și, prin urmare, continuă să se aplice.
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domeniul readmisiei sau din considerente legate de drepturile omului și democrație).

 Modificarea Declarației comune privind cooperarea în materie de documente de 
călătorie, anexată acordului FEV, pentru a include o trimitere la legislația internă a 
Republicii Cabo Verde care introduce documentele de călătorie biometrice;

Consiliul a semnat acordul FEV de modificare la 18 martie 2021, iar la 22 martie 2021 a 
solicitat formal aprobarea Parlamentului European.  

b.  Istoria și negocierile

Cabo Verde și UE au de peste 35 de ani o relație strânsă și foarte constructivă, bazată în 
primul rând pe o cooperare pentru dezvoltare substanțială și continuă, printre altele în privința 
chestiunilor legate de securitatea frontierelor și de migrație. 

Din noiembrie 2007, relațiile dintre UE și Cabo Verde sunt reglementate de Parteneriatul 
special UE-Cabo Verde, care este un instrument pentru consolidarea relațiilor bilaterale și 
constituie un caz unic pentru grupul statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP). 
Unul dintre obiectivele parteneriatului special este îmbunătățirea mobilității cetățenilor UE și 
ai Republicii Cabo Verde, precum și a contactelor dintre aceștia, și în același timp 
intensificarea cooperării în ceea ce privește combaterea imigrației neregulamentare. 

În cadrul acestui parteneriat, în 2008, Cabo Verde a fost prima țară africană care a încheiat cu 
UE un parteneriat pentru mobilitate2 și, ulterior, un Acord privind facilitarea eliberării 
vizelor de scurtă ședere pentru cetățenii Republicii Capului Verde și pentru cetățenii 
Uniunii Europene, adoptat în paralel cu un acord privind readmisia persoanelor aflate în 
situație de ședere ilegală. Ambele acorduri au intrat în vigoare la 1 decembrie 2014. 

De la intrarea în vigoare a acordului existent de facilitare a eliberării vizelor (FEV), comitetul 
mixt instituit prin acest acord s-a reunit periodic pentru a evalua aplicarea sa. După 5 ani de 
aplicare a acordului FEV și având în vedere modificările aduse atât legislației UE, cât și 
legislației interne a Cabo Verde referitoare la vize3, în 2019 comitetul mixt a început să 
analizeze posibilitatea de a modifica anumite norme pentru a adapta acordul la circumstanțele 
schimbate. 

Pe această bază, Comisia a prezentat Consiliului, la 13 septembrie 2019, o recomandare4 în 
vederea obținerii unor directive de negociere a unui acord de modificare a Acordului existent 
privind facilitarea eliberării vizelor cu Republica Cabo Verde.  După mai multe runde de 
discuții, la 9 decembrie 2020, Comisia a adoptat două propuneri de decizii ale Consiliului 
privind semnarea [articolul 218 alineatul (5) din TFUE] și privind încheierea [articolului 218 
alineatul (6) din TFUE] acordului care modifică acordul existent între UE și Cabo Verde 
privind facilitarea eliberării vizelor. 

2 Proiect de declarație comună privind un parteneriat pentru mobilitate între Uniunea Europeană și Republica Cabo 
Verde; numărul documentului Consiliului: 9460/08. 
3 Concret: (i) decizia Cabo Verde de a exonera cetățenii UE de obligația de a deține viză pentru șederi de până la 
30 de zile; și (ii) în UE, Regulamentul (UE) 2019/1155 din 20 iunie 2019 de modificare a Codului vizelor, care a 
intrat în vigoare în februarie 2020. În caz de contradicție între acordul FEV și Codul vizelor, acordul, ca acord 
internațional al Uniunii, prevalează asupra legislației secundare a Uniunii și, prin urmare, continuă să se aplice. 
4 COM(2019)0417.
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La 22 februarie 2021, Consiliul (Afaceri Externe) a adoptat decizia de semnare a unui acord 
între UE și Capul Verde de modificare a acordului existent privind facilitarea eliberării 
vizelor de scurtă ședere. Consiliul a decis, de asemenea, să înainteze Parlamentului 
European, spre aprobare, un proiect de decizie privind încheierea acordului. 

c. Poziția raportorului

Acest acord privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă ședere ar putea fi o cale de urmat 
pentru aprofundarea relațiilor dintre Uniunea Europeană și Republica Cabo Verde și o 
modalitate suplimentară de a stabili contacte între popoarele UE și Cabo Verde, ca factor 
important în asigurarea dezvoltării constante a legăturilor economice, umanitare, culturale, 
științifice și de altă natură, prin facilitarea eliberării vizelor pentru cetățenii lor, pe bază de 
reciprocitate.

Cu toate acestea, raportorul regretă profund și nu este de acord cu includerea de către Comisie 
a unei clauze de suspendare a tuturor sau a unora dintre dispozițiile acestuia, în cazul unei 
cooperări insuficiente a Cabo Verde în materie de readmisie. Raportorul remarcă faptul că 
acest lucru rezultă din noul Cod UE al vizelor și consideră că adăugarea acestei 
condiționalități nu este proporțională, nu îmbunătățește securitatea juridică și ar putea dăuna 
relațiilor bilaterale. Din punctul de vedere al raportorului, extinderea condiționalității 
menționate anterior la „considerentele privind drepturile omului și democrația” ar putea, în 
caz de deficit democratic în țară, să pericliteze în ultimă instanță promovarea drepturilor 
omului și ar putea fi în detrimentul apărătorilor drepturilor omului.

Având în vedere relațiile istorice strânse și legăturile tot mai strânse dintre Uniunea 
Europeană și Cabo Verde, precum și situația politică actuală din vecinătatea europeană, 
raportorul consideră că acest acord ar trebui să fie un instrument care să faciliteze 
consolidarea angajamentelor noastre de a face Europa deschisă și accesibilă, iar includerea 
unei astfel de clauze de suspendare este în contradicție cu acest angajament. Raportorul 
susține intenția de a consolida și extinde relațiile într-un mod ambițios, dar fără nicio 
condiționalitate subiacentă.

Având în vedere cele de mai sus, raportorul recomandă, prin urmare, ca membrii Comisiei 
pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne a Parlamentului să susțină această recomandare 
și ca Parlamentul European să nu aprobe încheierea acordului propus de modificare a 
Acordului privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă ședere pentru cetățenii Republicii 
Cabo Verde și pentru cetățenii Uniunii Europene.


