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Programul de scutire de vize 

Rezoluţia Parlamentului European din 22 mai 2008 referitoare la negocierile dintre 

Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii cu privire la Programul de scutire de 

vize (visa waiver) 

Parlamentul European, 

 având în vedere articolele 2, 6, 24 şi 29 din Tratatul privind Uniunea Europeană şi 

articolele 62, 63, 286 şi 300 din Tratatul CE, care reprezintă temeiul juridic pentru un 

spaţiu european de libertate, securitate şi justiţie şi pentru negocierile internaţionale cu 

terţe ţări şi organizaţii, 

 având în vedere declaraţiile Consiliului şi Comisiei din 6 martie 2008 şi din 21 aprilie 

2008 adresate Comisiei sale pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne, 

 având în vedere articolul 83 şi articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul său de 

procedură, 

A. întrucât, de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam în 1999, Consiliul este 

responsabil de stabilirea normelor pentru vize, inclusiv a listei cuprinzând ţările terţe ai 

căror resortisanţi sunt obligaţi să obţină viză sau sunt scutiţi de această obligaţie (articolul 

62 alineatul (2) litera (b) punctul (i) din Tratatul CE); 

B. întrucât competenţele Comunităţii în materie de vize includ stabilirea condiţiilor în baza 

cărora cetăţenii ţărilor terţe primesc statutul de scutire de vize, iar aceste condiţii trebuie 

să garanteze un tratament egal pentru toţi cetăţenii UE, nu numai în ceea ce priveşte 

acordarea sau refuzarea statutului propriu-zis de scutire de vize, dar şi termenii şi 

condiţiile în care ţările terţe acordă sau retrag un asemenea statut diverselor state membre; 

C. întrucât din 2001 Consiliul a scutit cetăţenii SUA de obligaţia obţinerii unei vize1; 

întrucât, din păcate, nu se aplică o scutire similară cetăţenilor UE, având în vedere că 

SUA menţine încă obligaţia de obţinere a unei vize în cazul resortisanţilor mai multor 

state membre (în prezent, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Ungaria, 

Letonia, Lituania, Malta, Polonia, România şi Slovacia), ca urmare a faptului că, printre 

altele, rata de refuz al vizei, proces fondat pe criterii netransparente, este, pentru cele mai 

multe dintre aceste ţări, mai mare de 3% din numărul de cereri depuse pentru obţinerea 

vizei (respectiv 10%, în anumite condiții); 

D. întrucât, din 2005, există posibilitatea activării unui mecanism de reciprocitate la nivelul 

Comunităţii2 în urma unei notificări din partea unui stat membru, a contactelor dintre 

Comisie şi ţara terţă în cauză şi a unui raport al Comisiei adresat Consiliului, care poate 

apoi să decidă cu privire la „reintroducerea temporară a obligaţiei de a deţine viză pentru 

resortisanţii ţării terţe în cauză”; 

                                                 
1 A se vedea anexa II la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 539/2001. 
2 A se vedea articolul 1 alineatul (4) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 539/2001 în forma 

consolidată. 



E. întrucât, chiar dacă obiectivul de reciprocitate a fost atins în cazul a câtorva ţări terţe, 

acesta nu este şi cazul Statelor Unite, astfel încât Comisia a propus în 2006 

„reintroducerea temporară a obligaţiei de a deţine viză pentru resortisanţii SUA care deţin 

paşapoarte diplomatice sau oficiale/de serviciu, pentru a accelera progresul către 

reciprocitate”1; întrucât, cu toate acestea, această propunere simbolică nu a fost urmată de 

Consiliu; 

F. întrucât mai multe state membre şi-au continuat contactele bilaterale directe cu 

administraţia americană în pofida competenţelor precise ale Comunităţii în domeniu; 

G. întrucât situaţia a devenit mai complicată din punct de vedere juridic atunci când SUA, la 

3 august 2007, odată cu intrarea în vigoare a Secţiunii 711 din legea „'Implementing 

Recommendations of the 9/11 Commission Act of 2007” 2, şi anume „Secure Travel and 

Counterterrorism Partnership Act of 2007”, a modificat regimul de scutire de vize prin 

adăugarea mai multor măsuri de sporire a securităţii3, prin care solicită tuturor statelor 

membre care doresc să participe la Programul de scutire de vize (Visa Waiver Programme 

- VWP) să fie de acord cu semnarea unui Memorandum bilateral de înţelegere şi a 

normelor sale de aplicare obligatorii; 

H. întrucât, chiar dacă conţinutul acestor aşa-numite „norme de aplicare” rămâne în 

continuare necunoscut instituţiilor UE, rezultă clar din conţinutul Memorandumului de 

înţelegere că unele dintre noile „măsuri de sporire a securităţii” intră în sfera de 

competenţă a Comunităţii (cum ar fi măsurile privind eliberarea de vize sau obligaţiile 

viitoare suplimentare aferente sistemului electronic de autorizare a călătoriilor - 

Electronic Travel Authorization System - ESTA), altele în sfera de competenţă a UE 

(precum paşapoartele furate4, datele PNR sau informaţiile privind infracţiunile din spaţiul 

Schengen), iar celelalte măsuri de sporire a securităţii intră în sfera de competenţă 

exclusivă a fiecărui stat membru (precum măsurile legate de cazierele judiciare ale 

propriilor resortisanţi sau cele puse la dispoziţie în cazul prezenţei agenţilor de securitate 

la bordul aeronavelor în cursul zborurilor transatlantice); 

I. întrucât, în vederea rezolvării acestei probleme şi a participării tuturor statelor membre la 

regimul modificat de scutire de vize în 2009, Consiliul a decis adoptarea unei abordări 

duble la 18 aprilie 2008, prin care: 

(a) se acordă Comisiei un mandat oficial de negociere cu SUA cu privire la toate 

problemele legate de Comunitate şi 

(b) se definesc „punctele esenţiale ” pe care statele membre trebuie să le respecte în 

                                                 
1 Al doilea raport privind reciprocitatea, COM(2006)0568 din 3.10.2006. 
2 Disponibilă la: http://www.ise.gov/docs/nsis/Implementing911_Act.pdf. 
3 Patru dintre acestea sunt obligatorii, şi anume: (1) un sistem electronic de autorizare a călătoriilor 

(ESTA); (2) sporirea eforturilor de efectuare a schimbului de informaţii privind securitatea; (3) 

norme privind raportarea la timp a paşapoartelor în alb sau a celor pierdute sau furate; şi (4) 

garanţii potrivit cărora statele VWP acceptă repatrierea resortisanţilor lor care au fost expulzaţi 

din Statele Unite. Există, de asemenea, trei factori facultativi privind securitatea sporită care 

trebuie să fie luaţi în considerare atunci când se decide dacă se poate renunţa la rata de refuz a 

vizei de 3%: (1) standardele de securitate aeroportuară; (2) programele privind agenţii de 

securitate la bordul aeronavelor; şi (3) standardele pentru documentele naţionale de călătorie.  
4 A se vedea Poziţia comună 2005/69/JAI a Consiliului din 24 ianuarie 2005 privind schimburile de 

date cu Interpol-ul (JO L 27, 29.1.2005, p. 61). 



dialogul lor cu SUA, înainte de încheierea negocierilor CE/SUA; aceste „puncte 

esenţiale” evidenţiază chestiunile care intră în competenţa CE/UE şi chestiunile 

care, intrând în competenţa statelor membre, pot fi negociate în mod bilateral şi 

precizează că, în ceea ce priveşte negocierile bilaterale, statele membre trebuie să 

respecte principiul cooperării loiale cu celelalte state membre şi cu instituţiile UE, 

astfel cum este prevăzut la articolul 10 din Tratatul CE şi în hotărârea Curţii de 

Justiţie (C-105/03 privind îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în Tratatul UE); 

J. întrucât, chiar şi în cazul chestiunilor care intră în competenţa exclusivă a statelor 

membre, principiul cooperării loiale ar putea fi ameninţat de acordurile bilaterale care 

includ diverse condiţii de acordare a statutului de scutire de vize anumitor cetăţeni ai 

statelor membre, ceea ce duce la aplicarea unui tratament diferit în domeniul vizelor în 

raport cu cetăţenii din diverse state membre; întrucât Comisia ar trebui să garanteze 

principiul cooperării loiale; 

K. întrucât, în vederea asigurării unei mai bune protecţii a cetăţenilor SUA şi UE împotriva 

ameninţărilor teroriste, cooperarea transatlantică ar trebui să contribuie la îmbunătăţirea 

următoarelor elemente:(a) identificarea ameninţărilor prin analiza comună şi schimbul 

amplu de informaţii, inclusiv schimbul de bune practici, în cadrul măsurilor de protecţie a 

datelor; (b) coordonarea la nivelul UE şi la nivel transatlantic între organele de aplicare a 

legii şi serviciile de informaţii, cu respectarea în permanenţă a statului de drept, a 

drepturilor fundamentale şi a vieţii private şi (c) capacitatea operaţională cu ajutorul unei 

mai strânse cooperări între organele de aplicare a legii şi serviciile de informaţii din UE şi 

SUA, fondată pe un nivel mai profund de încredere între diversele servicii şi organisme 

implicate, 

L. întrucât Departamentul pentru Securitate Internă al SUA intenționează să pună în 

aplicare, până în ianuarie 2009, proceduri bazate pe tehnologia biometrică la ieșirea de pe 

teritoriul SUA pe cale aeriană sau maritimă, programul de prelucrare a ieșirilor de pe 

teritoriul SUA este considerat drept un set de dispoziţii fundamentale pentru gestionarea 

eficientă a VWP, autoritățile SUA intenționează să nu includă un număr mai mare de 

aliați ai Statelor Unite în VWP dacă procedurile propuse de prelucrare a ieșirilor nu vor fi 

puse în aplicare până la 30 iunie 2009, cel târziu; 

1. consideră că ar trebui interzisă orice formă de discriminare directă sau indirectă, inclusiv 

pe criterii de naţionalitate, între cetăţenii europeni, nu doar în Uniunea Europeană, după 

cum prevede articolul 12 din Tratatul CE, dar şi în afara Uniunii Europene, în special în 

cazul în care aceste acte de discriminare reprezintă consecinţa unei lipse de coordonare în 

cadrul negocierilor internaţionale dintre instituţiile UE şi statele membre; 

2. constată faptul că, la reuniunea din 13 martie 2008 a Troicii ministeriale din domeniul 

JAI, SUA au recunoscut, pentru prima dată, competenţa Comunităţii de a negocia 

acorduri internaţionale privind politica în domeniul vizelor, acceptând, în cadrul unei 

declaraţii comune, să urmeze o „dublă abordare”; constată că respectiva declaraţie 

comună cuprinde următoarea precizare „problemele care ţin de responsabilitatea naţională 

vor fi discutate cu autorităţile naţionale, pe când cele care ţin de responsabilitatea UE vor 

fi discutate cu autorităţile UE”; consideră că, potrivit termenilor declaraţiei respective, 

SUA ar trebui, de acum înainte, să negocieze: 

 cu Comisia în legătură cu chestiunea acordării vizelor, după cum s-a procedat şi în 



cazul transportului aerian1, 

 cu Consiliul în legătură cu politicile Uniunii Europene în materie de securitate 

(Acordul PNR sau Acordurile între UE şi SUA privind extrădarea și asistența 

judiciară reciprocă în materie penală) şi 

 cu statele membre în legătură cu prezenţa agenţilor de securitate la bordul 

aeronavelor în zborurile transatlantice şi chestiunile de securitate, în măsura în care 

aspectele de securitate îi vizează pe resortisanţii statelor respective, în aceleași 

condiții; 

3. reiterează necesitatea respectării, în cadrul oricărui acord încheiat de CE/UE, a drepturilor 

fundamentale şi a libertăţilor individuale menţionate la articolul 6 alineatul (2) din 

Tratatul privind Uniunea Europeană, inclusiv a dreptului la viaţă privată şi a celui la 

protecţia datelor, astfel cum sunt enunţate la: 

– articolele 7 şi 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;  

– Directiva 95/46/CE şi normele specifice de drept comunitar (împreună cu măsurile 

privind spaţiul Schengen), în ceea ce priveşte transferurile către o ţară terţă; 

– Convenţia nr. 108 a Consiliului Europei privind protecţia persoanelor fizice în ceea 

ce priveşte prelucrarea automatizată a datelor personale şi Protocolul adiţional nr. 

181 la aceasta cu privire la autorităţile de supraveghere şi fluxurile transfrontaliere 

de date; 

4. îndeamnă Comisia să abordeze, în cadrul negocierilor, chestiunea excluderii cetățenilor 

europeni infectaţi cu virusul HIV de la VWP și să garanteze egalitatea de tratament pentru 

toți cetățenii UE; susține poziția Comisiei potrivit căreia nu există motive obiective pentru 

a impune interdicții de călătorie la adresa persoanelor infectate cu virusul HIV (poziție 

exprimată în răspunsul Comisiei la întrebarea parlamentară E-6038/07 din 19 februarie 

2008); 

5. îşi declară sprijinul faţă de mandatul pe care Consiliul l-a acordat Comisiei de a negocia 

un acord care să garanteze scutirea de vize a tuturor cetăţenilor UE care intră pe teritoriul 

SUA, scutire similară celei de care beneficiază deja cetăţenii SUA care intră pe teritoriul 

UE; invită Comisia să informeze comisia parlamentară competentă la încheierea fiecărei 

reuniuni din seria de negocieri (cu titlu confidenţial, dacă este necesar); 

6. consideră că negocierile ar trebui să se încheie înainte de iunie 2009 şi că, începând de 

atunci, nu ar mai trebui permisă nicio discriminare între cetăţenii UE; 

7. împărtăşeşte opinia potrivit căreia, în ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor care decurg 

din Tratatul UE, statele membre ar trebui să urmeze „liniile de demarcaţie” stabilite de 

Consiliu2, în virtutea principiului cooperării loiale prevăzut la articolul 10 din Tratatul 

CE, principiu a cărui aplicabilitate a fost confirmată şi prin jurisprudenţa Curţii de Justiţie 

(cauza C-105/03 sau cauza AETR(22/70)); subliniază în special că:  

                                                 
1 Acordul „Cer deschis”(JO L 134, 25.5.2007, p. 4). 
2 http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/08/st07/st07337.es08.pdf.  

http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/08/st07/st07337.es08.pdf


 participarea la VWP ar trebui să le acorde, fără întârziere, tuturor cetăţenilor statelor 

membre, în aceleaşi condiţii, drepturi identice în ceea ce priveşte statutul 

paşapoartelor lor; 

 accesul SUA la bazele de date sau la sistemele de informaţii ale UE/CE ar trebui 

interzis, cu excepţia cazului în care este autorizat în mod explicit prin dreptul 

comunitar, iar, în acest caz, ar trebui să fie convenit de comun acord la nivelul UE 

şi să se bazeze pe respectarea deplină a principiului reciprocităţii; prin urmare, 

accesul nu ar trebui autorizat decât în măsura în care corespunde scopului specific 

al acestor sisteme de informații ale UE, astfel cum este prevăzut în actele normative 

pe care se întemeiază; în plus, trebuie asigurat un nivel corespunzător de protecție, 

în conformitate cu criteriile stabilite în cadrul instrumentelor adoptate de UE în 

domeniul protecției datelor, fie în cadrul instrumentelor cu caracter general 

(Directiva 95/46/CE), fie în cadrul celor cu caracter specific (precum Convenția 

Europol, Regulamentul Eurodac, Convenția Schengen); 

 orice extindere a transmiterii către Interpol a datelor privind paşapoartele pierdute şi 

furate ar trebui convenită de comun acord la nivelul UE; 

 actualele norme comunitare garantează într-o măsură suficientă siguranţa 

aeroporturilor, în conformitate cu standardele Organizaţiei Aviaţiei Civile 

Internaţionale (ICAO) (inspecţii din partea SUA ar putea fi autorizate în cazul în 

care există zboruri directe între aeroporturi de pe teritoriul UE şi SUA); 

 orice acord oficial privind repatrierea cetăţenilor UE nu ar trebui să fie acceptabil 

decât pe bază de reciprocitate, urmând să fie negociat şi încheiat de CE şi SUA; 

 obligaţiile referitoare la posibila introducere a unui sistem electronic de autorizare a 

călătoriilor pentru cetăţenii SUA care călătoresc în UE ar trebui să fie negociate de 

către CE; 

8. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, 

Comisiei, parlamentelor şi guvernelor statelor membre, Congresului Statelor Unite ale 

Americii şi Secretarului pentru Securitate Internă al Statelor Unite ale Americii. 


