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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000049/2020
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Juan Fernando López Aguilar
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Subiect: Obligații în domeniul reciprocității vizelor, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul 
(UE) nr. 2018/1806

În 2013, Parlamentul și Consiliul au adoptat Regulamentul nr. 1289/2013 prin care se modifica, printre 
alte elemente, așa-numitul mecanism de reciprocitate din Regulamentul nr. 539/2001 [în urma 
codificării, Regulamentul (UE) 2018/1806]. Obiectivul acestui mecanism este garantarea faptului că 
cetățenii UE se supun acelorași condiții atunci când călătoresc într-o țară terță ca și cetățenii țării terțe 
respective atunci când călătoresc în UE. Mecanismul de reciprocitate inițiază o procedură cu termene 
precise și acțiuni de întreprins pentru a pune capăt unei situații de nereciprocitate, în momentul în 
care Comisia este notificată privind o astfel de situație de un stat membru. La 12 aprilie 2014 au fost 
publicate de către Comisie notificări din partea a cinci state membre 1 .

Mecanismul prevede, după etapele intermediare, că, „dacă țara terță nu a eliminat obligativitatea 
vizelor în termen de 24 de luni de la data publicării notificărilor, regulamentul impune Comisiei să 
adopte un act delegat care suspendă temporar, pentru o perioadă de 12 luni, exonerarea cetățenilor 
țării terțe respective de obligația de a deține viză” 2 .

Cu toate acestea, în loc să prezinte actul delegat, Comisia a decis să prezinte o serie de comunicări 
pentru a explica situația actuală.

În acest context, Comisia este rugată să răspundă la următoarele întrebări:

1. Este de acord cu evaluarea juridică potrivit căreia este obligată să adopte un act delegat – care 
să suspende temporar exonerarea de obligația de a deține viză pentru cetățenii țărilor terțe care 
nu au eliminat obligația de a deține viză pentru cetățenii anumitor state membre ale UE – în 
termen de 24 de luni de la data publicării unei notificări, termen care a expirat, în acest caz, la 12 
aprilie 2016?

2. În cazul în care este de acord cu evaluarea potrivit căreia este obligată să adopte un act delegat, 
care este termenul în care Comisia va prezenta acest act delegat?

3. Dacă nu este de acord, care sunt motivele?
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1 JO C 111, 12.4.2014, p.1.
2 COM(2016)0221, p.3. A se vedea articolul 7 litera (f) din Regulamentul (UE) 2018/1806.


