
 

Визова реципрочност със САЩ: Комисията
трябва да защитава правата на всички
граждани на ЕС
 

Евродепутатите призовават Европейската комисия да предприеме предвидените в
законодателството на ЕС мерки, за да гарантира пълна визова реципрочност
между ЕС и САЩ.
 
В четвъртък пленарната зала прие резолюция с  376 гласа „за „,  269 „против„  и  43
„въздържал се“, която настоятелно призовава Комисията да представи правен акт за
суспендиране на  отмяната на  визовия режим за  граждани на  САЩ за дванадесет
месеца,  както е  установено в  т.нар.  механизъм за  реципрочност.
 
От българските, хърватските, кипърските и румънските граждани все още се изисква
да  притежават  виза  за  влизане  в  САЩ,  докато  всички  други  граждани  на  ЕС  са
освободени от това изискване за краткосрочен престой (до 90 дни в рамките на всеки
период  от  180  дни),  както  са  освободени  от  него  и  гражданите  на  САЩ,  когато
посещават  Европейския  съюз.
 
Съгласно законодателството на ЕС, ако трета държава не отмени визовите изисквания
в срок от 24 месеца след като е била официално уведомена за ситуация на липса на
реципрочност, Европейската комисия трябва да приеме правен акт за суспендиране на
отмяната  визовия  режим  за  нейните  граждани  за  период  от  12  месеца.  Както
Европейският парламент, така и Съветът могат да възразят срещу такъв акт (член 290,
параграф 2 от Договора за ЕС).
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• Българските, хърватските, кипърските и румънските граждани все още се нуждаят от
виза, за да влязат в САЩ

• Комисията е длъжна да предложи суспендиране на отмяната на безвизовия режим за
граждани на САЩ; Както ЕП, така и Съветът могат да го блокират

• Правният акт за повторно въвеждане на визови изисквания за граждани на САЩ
трябваше да бъде внесен преди повече от четири години
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32018R1806
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A12012E290
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A12012E290


Въпросът за липсата на реципрочност, засягаща България, Хърватия, Кипър и Румъния
(по това време Полша също беше засегната, но от миналата година насам полските
граждани могат да пътуват до САЩ без виза), беше официално повдигнат на 12 април
2014 г. и крайният срок за предприемане на действия от страна на Комисията изтече на
12 април 2016 г.
 
Парламентът вече поиска от Комисията да спазва правилата в пленарна резолюция,
приета през март 2017 г.
 
Цитат
 
„Дискриминацията,  на  която  са  подложени  българите,  хърватите,  кипърците  и
румънците, когато пътуват до САЩ, е неприемлива. Спазвайки основния принцип на
солидарност между членовете на ЕС,  призоваваме Комисията да действа както е
установеното  в  европейското  законодателство  и  да  внесе  предложение  за
суспендиране  на  отмяната  на  визовия  режим  за  граждани  на  САЩ.  След  това
Парламентът и Съветът ще трябва да направят оценка на политическите последици от
това действие“, заяви Хуан Фернандо Лопес Агилар (С&Д, Испания), председател на
комисията по граждански свободи и докладчик.
 

Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Приетият текст ще бъде публикуван тук
Видео от дебата
Въпросът с искане за устен отговор към Комисията
Актуално състояние по отношение на липсата на реципрочност в областта на визовата
политика (Европейска комисия, 23.03.2020 г.)
Резолюция на Европейския парламент от 2 март 2017 г. относно задълженията на
Комисията в областта на визовата реципрочност
Свободен достъп до снимки и аудио-визуални материали
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20170227IPR64156/parliament-asks-eu-commission-to-press-for-full-us-eu-visa-reciprocity
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/plenary-session_20201019-0900-PLENARY_vd
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/QO/2020/07-13/1200867EN.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200323_com-2020-119-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200323_com-2020-119-communication_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0060_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0060_BG.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
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