
 

Парламентът иска от Комисията да въведе
отново визи за граждани на САЩ
 
Европейската комисия е задължена законово да предприеме мерки за временното
въвеждане на визи за граждани на САЩ, тъй като Вашингтон все още не е
предоставил безвизов достъп за граждани на пет държави членки на ЕС. В
резолюция, приета в четвъртък, евродепутатите призовават Комисията до два
месеца да предприеме необходимите законови мерки.
 
 
 
Текстът, изготвен от комисията за граждански свободи, беше гласуван с вдигане на
ръце.
 
 
 
Визова реципрочност
 
Гражданите на България, Хърватия, Кипър, Полша и Румъния все още не могат да
влизат на територията на САЩ без виза, докато гражданите на САЩ могат да пътуват
безвизово във всички държави членки на ЕС.
 
Според механизма за визова реципрочност, ако трета страна не отмени изискването за
виза в рамките на 24 месеца от получаване на уведомление за липса на реципрочност,
Комисията трябва да приеме делегиран акт за суспендиране на безвизовия режим за
граждани на съответната страна за период от 12 месеца. Парламентът и Съветът могат
да възразят на такъв акт.
 
След уведомление за липса на реципрочност от 12 април 2014 г. Комисията трябваше
да е  реагирала преди 12  април 2016 г.  Въпреки повторните призиви от  страна на
евродепутати,  тя все още не е предприела никакви законови мерки.  Канада също
изисква визи от граждани на България и Румъния, но вече обяви, че тези изисквания
ще бъдат свалени от 1 декември 2017 г.
 
Обща информация
 
През  април  2014  г.  Европейската  комисия  беше  уведомена,  че  пет  държави  не
изпълняват  своите  задължения  спрямо  ЕС  по  отношение  на  реципрочността  на
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безвизовото пътуване. Това са Австралия, Бруней, Канада, Япония и САЩ.
 
Австралия, Бруней и Япония вече отмениха визите за всички граждани на ЕС, а Канада
ще направи това през декември тази година.
 
Допълнителна информация
 
Процедура: незаконодателна резолюция
 
#visareciprocity
 
 
 
 
 
Допълнителна информация
Процедурни стъпки
Приетият текст скоро ще бъде достъпен тук (02.03.2017 г.)

Видеозапис на дебата (14.12.2016 г.)

EbS+ (14.12.2016 г.)

Регламент (ЕС) № 1289/2013 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва
да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки

Настоящо положение и възможности за напредък относно липсата на реципрочност в
сферата на визовата политика с някои трети страни (Съобщение на Европейската
комисия, 21.12.2016 г.)

Евродепутатите призовават за безвизов достъп за граждани на ЕС до Канада и САЩ
(15 декември 2016 г.)

Динамичен аудиовизуален пакет: визова реципрочност
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Обратна връзка 
 
 
Estefania NARRILLOS
Press Officer

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
@EP_Justice
estefania.narrillos@europarl.europa.eu

Krasimir SAVOV
COMM

+32 2 28 41996 (BXL)
krasimir.savov@europarl.europa.eu
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 Евродепутатите призовават Комисията да действа, за да могат всички европейски граждани да пътуват за САЩ без виза
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