
 

Reciprocitatea vizelor UE-SUA: Comisia trebuie să
apere drepturile tuturor cetățenilor UE
 

Eurodeputații solicită Comisiei Europene să ia măsurile prevăzute în legislația UE pentru
a garanta reciprocitatea deplină a vizelor între UE și SUA.
 
Parlamentul a adoptat joi cu 376 voturi pentru, 269 împotrivă și 43 abțineri o rezoluție prin care
îndeamnă Comisia să prezinte un act juridic ce prevede suspendarea pentru o perioadă de
douăsprezece luni a exonerării de obligația de a deține viză pentru cetățenii SUA, după cum
este stabilit în așa-numitul  mecanism de reciprocitate.
 
Cetățenii bulgari, croați, ciprioți și români sunt în continuare obligați să dețină viză pentru a intra
în SUA, în timp ce toți ceilalți cetățeni ai UE sunt exonerați de această obligație pentru șederile
de scurtă durată (maximum 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile), la fel ca si cetățenii
americani atunci când vizitează Uniunea Europeană.
 
În conformitate cu legislația UE, în cazul în care o țară terță nu elimină obligativitatea vizelor în
termen de 24 luni de la data notificării oficiale a unei situații de lipsă de reciprocitate, Comisia
trebuie să adopte un act juridic de suspendare a exonerării resortisanților săi de obligația de a
deține viză pentru o perioadă de 12 luni. Atât Parlamentul European, cât și Consiliul ar putea
formula obiecții cu privire la un astfel de act (articolul 290 alineatul (2) din Tratatul UE).
 
Situația lipsei reciprocității care afectează Bulgaria, Croația, Cipru și România a fost adusă în
discuție în mod oficial la 12 aprilie 2014 (la momentul respectiv, Polonia a fost, de asemenea,
afectată,  însă cetățenii  polonezi  pot  călători  fără viză în SUA de anul  trecut),  astfel  încât
termenul  limită pentru acțiune din partea Comisiei  a expirat  la  12 aprilie  2016.
 
Parlamentul a solicitat deja Comisiei să respecte normele în cadrul unei rezoluții adoptate în
plen în martie 2017.
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• Cetățenii bulgari, croați, ciprioți și români au încă nevoie de viză pentru a intra în SUA

• Comisia este obligată să propună suspendarea exonerării de obligația de a deține viză pentru
cetățenii SUA; atât PE, cât și Consiliul o pot bloca

• Actul juridic care reintroduce obligația de a deține viză pentru resortisanții SUA ar fi trebuit
depus cu mai mult de patru ani în urmă
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1806
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A12012E290
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170227IPR64156/parliament-asks-eu-commission-to-press-for-full-us-eu-visa-reciprocity


Citat
 
Discriminarea la care sunt supuși cetățenii bulgari, croați, ciprioți și români care călătoresc în
SUA este inacceptabilă. Respectând principiul fundamental al solidarității între membrii UE,
solicităm Comisiei  să  acționeze  în  conformitate  cu  legislația  europeană  și  să  prezinte  o
propunere de suspendare a exonerării de obligația de a deține viză pentru cetățenii SUA. Va fi
apoi la latitudinea Parlamentului și a Consiliului să evalueze consecințele politice ale acestei
acțiuni”, a declarat Juan Fernando López Aguilar (S&D, Spania), președintele Comisiei pentru
libertăți civile și raportor.
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Mai multe informaţii
Textul adoptat va fi disponibil aici (22.10.2020)
Înregistrarea dezbaterii
Întrebare cu solicitare de răspuns oral
Rezoluția PE din 2 martie 2017 privind obligațiile Comisiei în domeniul reciprocității vizelor
Materiale audio, video și fotografice gratuite
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