
 

 

P7_TA(2014)0169 

Países terceiros cujos nacionais estão sujeitos à obrigação de visto para 

transporem as fronteiras externas e a lista de países terceiros cujos nacionais 

estão isentos dessa obrigação ***I 

Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 27 de fevereiro de 2014, sobre o projeto 

de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 

539/2001 que fixa a lista dos países terceiros cujos nacionais estão sujeitos à obrigação de 

visto para transporem as fronteiras externas e a lista dos países terceiros cujos nacionais 

estão isentos dessa obrigação (COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD)) 

 

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho (COM(2012)0650), 

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 77.º, n.º 2, alínea a), do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a Comissão apresentou a proposta 

ao Parlamento (C7-0371/2012), 

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

– Tendo em conta o compromisso assumido pelo representante do Conselho, em carta de 5 de 

fevereiro de 2014, de aprovar a posição do Parlamento nos termos do artigo 294.º, n.º 4, do 

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,  

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos 

Internos (A7-0373/2013), 

1. Aprova em primeira leitura a posição que se segue; 

2. Aprova a declaração do Parlamento, do Conselho e da Comissão anexa à presente 

resolução; 

3. Toma nota da declaração da Comissão anexa à presente resolução; 

4. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta se pretender alterá-la 

substancialmente ou substituí-la por um outro texto; 

5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à Comissão 

e aos parlamentos nacionais. 



 

 

P7_TC1-COD(2012)0309 

Posição do Parlamento Europeu aprovada em primeira leitura em 27 de fevereiro de 2014 

tendo em vista a adoção do Regulamento (UE) n.º …/2014 do Parlamento Europeu e do 

Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 539/2001 do Conselho, que fixa a lista dos 

países terceiros cujos nacionais estão sujeitos à obrigação de visto para transporem as 

fronteiras externas e a lista dos países terceiros cujos nacionais estão isentos dessa 

obrigação 

 

 

(Uma vez que foi alcançado um acordo entre o Parlamento e o Conselho, a posição do 

Parlamento corresponde ao texto legislativo final, Regulamento (UE) n.° 509/2014.) 

 



 

 

ANEXO DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA 

Declaração do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão sobre a avaliação 

complementar em relação à Colômbia e ao Peru 

O Parlamento Europeu e o Conselho reconhecem a necessidade de proceder a uma avaliação 

complementar relativamente ao cumprimento por parte da Colômbia e do Peru dos critérios 

pertinentes, antes de a Comissão apresentar recomendações ao Conselho relativas a decisões 

que autorizem a abertura de negociações sobre acordos de isenção de visto com esses países.  

A Comissão compromete-se a realizar estas avaliações sem demora e a comunicá-las ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho, o mais depressa possível, após a entrada em vigor do 

presente regulamento. 

O Parlamento Europeu e o Conselho registam esse compromisso da Comissão. 

 

Declaração da Comissão informando o Parlamento Europeu 

A Comissão congratula-se com a adoção pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho da sua 

proposta que altera o Regulamento (CE) n.º 539/2001, com o objetivo de atualizar os anexos 

onde constam as listas dos países terceiros cujos nacionais estão sujeitos à obrigação de visto e 

daqueles cujos nacionais estão isentos dessa obrigação. 

Nos termos do Acordo-Quadro de 20 de outubro de 2010 sobre as relações entre o Parlamento 

Europeu e a Comissão Europeia e, nomeadamente, do ponto 23, a Comissão reitera o seu 

compromisso de informar periodicamente o Parlamento Europeu acerca da condução das 

negociações sobre os acordos de isenção de visto decorrentes da transferência de determinados 

países para o Anexo II do Regulamento (CE) n.º 539/2001. A Comissão apresentará 

atualizações aos órgãos competentes do Parlamento Europeu, no mínimo, duas vezes por ano.» 

 

 


