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I. INTRODUCERE 

La 12 aprilie 2016, Comisia a prezentat o comunicare intitulată „Stadiul actual și posibile căi 

de urmat în ceea ce privește situația de nereciprocitate cu anumite țări terțe în domeniul 

politicii vizelor”
1
. În comunicarea respectivă se preciza că marea majoritate a cazurilor de 

nereciprocitate notificate în legătură cu opt țări terțe au fost soluționate, cu sprijinul activ al 

Comisiei. Cu toate acestea, în comunicare se reamintea că, dacă țara terță în cauză nu elimina, 

până la 12 aprilie 2016, obligativitatea vizelor, Comisia avea obligația, în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliului din 15 martie 2001, astfel cum a fost 

modificat de Parlamentul European și de Consiliu prin Regulamentul (UE) nr. 1289/2013 din 

11 decembrie 2013, de a adopta un act delegat care să suspende, timp de 12 luni, exceptarea 

cetățenilor țării terțe respective de la obligativitatea vizelor.
2
 Regulamentul impune, de 

asemenea, Comisiei să ia în considerare consecințele pe care le-ar avea suspendarea exceptării 

de la obligativitatea vizelor asupra relațiilor externe ale UE și ale statelor sale membre.  

În Comunicarea din aprilie 2016 s-au evaluat consecințele și efectele suspendării exceptării de 

la obligativitatea vizelor pentru cetățenii și întreprinderile din UE, precum și pentru cetățenii 

țărilor terțe în cauză, iar Parlamentul European și Consiliul au fost invitate să discute care ar fi 

cea mai bună cale de urmat. Ulterior, Comisia a prezentat patru comunicări privind măsurile 

ulterioare: în iulie
3
 și decembrie

4
 2016, precum și în mai

5
 și decembrie

6
 2017. În cea mai 

recentă comunicare privind reciprocitatea vizelor, cea din decembrie 2017, Comisia a oferit o 

imagine de ansamblu a situației actuale și posibile căi de urmat în ceea ce privește situația de 

nereciprocitate cu Statele Unite ale Americii (notificări transmise de Bulgaria, Croația, Cipru, 

Polonia și România), care este singurul caz de nereciprocitate
7
.  

Atunci când a fost prezentată în Parlamentul European cea mai recentă comunicare, unii 

membri ai Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne din cadrul Parlamentului 

European au invitat Comisia să adopte un act delegat prin care să se suspende exonerarea de 

obligația de a deține viză pentru resortisanții Statelor Unite, în timp ce alții au fost de acord cu 

Comisia cu privire la impactul unei astfel de suspendări asupra relațiilor transatlantice și au 

recunoscut eforturile în curs pentru realizarea reciprocității în materie de vize. După cum s-a 

arătat în comunicările anterioare, Consiliul nu a discutat această chestiune în ultimele 

doisprezece luni. 

Prezenta comunicare face bilanțul progreselor realizate din decembrie 2017 în direcția 

reciprocității vizelor cu Statele Unite.  

                                                 
1
  COM(2016) 221 final, 12 aprilie 2016. 

2
  Această dispoziție este inclusă acum în Regulamentul (UE) nr. 2018/1806 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 14 noiembrie 2018 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză 

pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această 

obligație (codificare) (JO L 303, 28.11.2018, p. 39). 
3
  COM(2016) 481 final, 12 iulie 2016. 

4
  COM(2016) 816 final, 21 decembrie 2016. 

5
  COM(2017) 227 final, 2 mai 2017. 

6
  COM(2017) 813 final, 20 decembrie 2017. 

7
  Comunicarea anterioară a oferit o prezentare generală a tuturor cazurilor de nereciprocitate rezolvate:  

în 2014, Comisia a primit notificări privind situații de nereciprocitate de la cinci state membre: Bulgaria, 

Croația, Cipru, Polonia și România. Aceste notificări vizau Canada, Statele Unite, Australia, Brunei și 

Japonia. Situațiile de nereciprocitate cu Canada, Australia, Brunei și Japonia au fost soluționate prin 

realizarea reciprocității depline a scutirii de vize. La 6 noiembrie 2018, Japonia a informat România că 

exonerarea de obligația de a deține viză pentru titularii de pașapoarte românești, inclusiv pentru titularii de 

pașapoarte temporare, care a fost în vigoare până la 31 decembrie 2018, va deveni permanentă începând cu  

1 ianuarie 2019. 
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II. ULTIMELE EVOLUȚII  

1. Cerințele prevăzute în Programul de scutire de vize al SUA și evoluția situației  

Statele Unite ale Americii stabilesc cerințele Programului de scutire de vize, care fie sunt 

prevăzute în legislația americană (de exemplu, rata de refuz al acordării vizelor), fie fac parte 

din cerințele introduse de către Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite. 

Programul de scutire de vize este perceput de către Statele Unite nu numai ca un program de 

facilitare a călătoriilor, ci și ca un program de securitate. Statele Unite au consolidat 

elementele de securitate ale programului, în special prin introducerea unor îmbunătățiri 

suplimentare ale Programului de scutire de vize în decembrie 2017. Îmbunătățirile introduse 

de către Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite au vizat, în principal, ratele 

de depășire a duratei de ședere autorizate, securitatea aeriană și consolidarea suplimentară a 

cerințelor de securitate, solicitând în special punerea în aplicare integrală a acordurilor 

existente privind schimbul de informații, astfel încât să se realizeze verificarea sistematică a 

călătorilor în sistemul de informații al Statelor Unite pentru combaterea terorismului.
8
 

Comisia urmărește îndeaproape aceste evoluții, care se aplică atât actualilor, cât și viitorilor 

membri ai Programului de scutire de vize, iar acum sunt considerate „cerințe de bază”. 

În procesul de evaluare a celor cinci state membre vizate în vederea includerii acestora în 

Programul de scutire de vize, Statele Unite s-au axat în special pe următoarele cerințe: 

Rata de refuz al vizelor 

În conformitate cu Legea americană privind imigrația și cetățenia, țările care doresc să adere 

la Programul de scutire de vize trebuie să aibă, pentru vizele eliberate în alte scopuri decât 

imigrarea, o rată de refuz mai mică de 3 % sau o medie pe 2 ani mai mică de 2 %. Potrivit 

statisticilor privind refuzul acordării vizelor pentru 2017, patru dintre cele cinci state membre 

se situează peste pragul de 3 % (Bulgaria –14,97 %, Croația – 5,1 %, Polonia – 5,92 % și 

România – 11,76 %). Statele membre vizate fac eforturi pentru a reduce rata de refuz. Se 

remarcă faptul că, în cazul mai multor state membre vizate, s-au înregistrat progrese, ratele de 

refuz al vizei fiind mai mici, comparativ cu 2016. Bulgaria a înregistrat o scădere constantă a 

ratei de refuz al vizelor în ultimii ani, rata de refuz scăzând de la 17,3 % în 2015, la 16,9 % în 

2016 și la 14,97 % în 2017. Și în cazul Croației, rata de refuz a scăzut, de la 6,8 % în 2016 la 

5,1 % în 2017. Cipru a rămas sub pragul de 3 %, rata de refuz scăzând de la 2 % în 2016 la 

1,69 % în 2017
9
. Deși în cazul Poloniei, rata de refuz al vizelor a înregistrat o ușoară creștere 

în 2017 în comparație cu anul precedent (5,4 % în 2016), cifrele globale arată o tendință 

descendentă constantă în ultimii ani. Ratele de refuz al vizelor pentru România au rămas 

stabile în ultimii ani, în 2017 înregistrându-se o ușoară creștere comparativ cu 2016 (11,4 %).  

Mai multe state membre au desfășurat campanii de informare, care au beneficiat de sprijin 

financiar din partea UE și de participarea activă a secțiilor consulare ale Statelor Unite 

existente la nivel local, ca mijloc de sensibilizare a publicului cu privire la condițiile care 

trebuie îndeplinite pentru a călători în Statele Unite și, în consecință, de reducere a ratei de 

refuz al vizelor (acest lucru este valabil în special pentru Croația, Bulgaria și România în 

                                                 
8
  https://www.dhs.gov/news/2017/12/15/secretary-kirstjen-nielsen-announces-targeted-security-

enhancements-visa-waiver  
9
  Deși Cipru respectă deja cerința privind rata de refuz al acordării vizelor de 3 %, Statele Unite au semnalat 

faptul că iau în considerare toate circumstanțele relevante și că divizarea insulei reprezintă în continuare o 

provocare deosebită. 

https://www.dhs.gov/news/2017/12/15/secretary-kirstjen-nielsen-announces-targeted-security-enhancements-visa-waiver
https://www.dhs.gov/news/2017/12/15/secretary-kirstjen-nielsen-announces-targeted-security-enhancements-visa-waiver
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cursul anului 2017). Și alte state membre vizate au desfășurat activități de informare: 

autoritățile bulgare au colaborat cu secția consulară a Statelor Unite pentru a elabora orientări 

care să ofere explicații privind procesul de depunere a cererii de viză pentru Statele Unite, 

inclusiv privind interviul pentru obținerea vizei. Și alte state membre vizate au desfășurat în 

trecut activități de informare similare.  

În acest sens, statele membre în cauză au solicitat autorităților americane o defalcare detaliată 

a ratelor de refuz al vizei pentru a-și construi mai bine campaniile de informare. 

Punerea în aplicare a Acordul privind prevenirea și combaterea cazurilor grave de 

criminalitate  

În plus față de semnarea Acordului privind prevenirea și combaterea cazurilor grave de 

criminalitate, conform unor îmbunătățiri punctuale ale acordului introduse în 2017 de către 

Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite, statele membre trebuie să aplice 

integral Acordul privind prevenirea și combaterea cazurilor grave de criminalitate pentru a fi 

incluse în Programul de scutire de vize. Toate statele membre în cauză au înregistrat progrese 

în îndeplinirea acestui criteriu. Bulgaria, Croația, Cipru și România au semnat și ratificat acest 

tip de acord cu Statele Unite și au făcut eforturi pentru punerea sa deplină în aplicare în 

vederea îndeplinirii cerințelor prevăzute în Programul de scutire de vize stabilit de către 

Statele Unite.  

În cadrul reuniunii tripartite din mai 2018 (a se vedea secțiunea II.2 de mai jos), Polonia și-a 

anunțat intenția de a relansa negocierile cu Statele Unite referitoare la semnarea Acordului 

privind prevenirea și combaterea cazurilor grave de criminalitate, care a fost parafat în 2013, 

dar nu a fost încă semnat. În cadrul reuniunii tripartite care a avut loc în octombrie, discuțiile 

s-au axat pe modalitățile de accelerare a semnării și încheierii Acordului privind prevenirea și 

combaterea cazurilor grave de criminalitate între Statele Unite și Polonia, termenul-țintă 

pentru revizuirea acordului parafat fiind sfârșitul anului 2018. Comisia sprijină încheierea 

rapidă a acordului respectiv, precum și punerea sa în aplicare, deoarece aceasta este o cerință 

stabilită de către Statele Unite pentru includerea în Programul de scutire de vize. 

Punerea în aplicare a Directivei prezidențiale privind securitatea națională 6 /Acordului 

privind centrul de detectare a teroriștilor
10

  

În mod similar, în plus față de semnarea Directivei nr. 6 a președintelui Statelor Unite ale 

Americii privind securitatea internă/Acordului privind Centrul de detectare a teroriștilor, 

modificările aduse de Departamentul pentru Securitate Internă al SUA în ceea ce privește 

Programul de scutire de vize în decembrie 2017 au introdus obligativitatea aplicării integrale a 

acestui acord. Toate statele membre vizate au semnat și au ratificat acest acord; cu toate 

acestea, pentru ca acordul să fie considerat pus integral în aplicare, Statele Unite solicită o 

raportare mai frecventă și o utilizare sistematică a informațiilor furnizate de SUA. Toate 

statele membre în cauză au făcut progrese pentru a îndeplini această cerință, de exemplu prin 

schimbul de informații operaționale între autoritățile lor naționale și Centrul de detectare a 

teroriștilor din Statele Unite. 

                                                 
10

  Directiva nr. 6 a președintelui Statelor Unite ale Americii privind securitatea internă/Acordul privind 

Centrul de detectare a teroriștilor (HSPD6/TSC) este un acord privind securitatea care stabilește modalitățile 

în care poate avea loc un schimb de informații cu privire la teroriști cunoscuți sau la persoane suspecte de 

terorism între o țară participantă la Programul de scutire de vize și Centrul de detectare a teroriștilor din 

Statele Unite.  
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Raportarea pașapoartelor pierdute și a celor furate  

Ca măsură de securitate, Statele Unite solicită ca toate țările incluse în Programul de scutire 

de vize să raporteze pașapoartele pierdute și cele furate organizațiilor multilaterale, cum ar fi 

Interpol, în cel mult 24 de ore după ce iau cunoștință de furt sau de pierdere. Majoritatea 

statelor membre vizate au pus deja în aplicare soluții automatizate de raportare zilnică. Cipru 

are un sistem de raportare manuală zilnică a pașapoartelor pierdute și furate și se pregătește să 

introducă un sistem de raportare automată în 2019. 

În afară de măsurile descrise mai sus, progresele înregistrate de cele cinci state membre vizate 

în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor ar trebui privite, de asemenea, ca făcând parte din 

eforturile globale ale UE în domenii precum securitatea aviației, lupta împotriva terorismului 

și securitatea documentelor, în care UE și Statele Unite sunt angajate într-un efort global 

comun și lucrează împreună pentru o securitate globală consolidată împotriva amenințărilor 

comune. 

În sfârșit, în ceea ce privește evoluția globală a Programului de scutire de vize, este de 

remarcat faptul că Legea americană privind imigrația și cetățenia prevede că, atunci când va 

intra în vigoare sistemul american pentru plecările pe cale aeriană, secretarul Departamentului 

pentru Securitate Internă va avea din nou dreptul de a acorda derogări de la pragul de 3 % 

pentru rata de refuz al acordării vizelor. În acest caz, țările a căror rată de refuz nu  

depășește 10 % ar putea fi avute în vedere pentru includerea în Programul de scutire de vize, 

cu condiția să îndeplinească toate celelalte cerințe. De asemenea, Comisia ia act de faptul că 

mulți legiuitori americani consideră că sistemul biometric pentru plecările pe cale aeriană 

reprezintă un aspect important. Cu toate acestea, autoritățile din Statele Unite ale Americii au 

invocat constrângerile bugetare ca motiv pentru nepunerea în aplicare a sistemului pentru 

plecările pe cale aeriană, până acum fiind lansate doar câteva proiecte-pilot în anumite 

aeroporturi. În comunicarea cu Statele Unite, Comisia a subliniat faptul că UE a adoptat un 

sistem similar (Sistemul de intrare/ieșire), care se aplică deja, și că este gata să împărtășească 

Statelor Unite din experiența sa.  

În ceea ce privește cerințele neîndeplinite pentru Programul de scutire de vize, principalul 

obstacol juridic pentru patru dintre statele membre vizate rămâne rata de refuz al vizelor. Pe 

lângă această cerință, potrivit autorităților americane, unele state membre vizate nu 

îndeplinesc pe deplin nici alte condiții de eliminare a obligativității vizelor, cum ar fi 

raportarea zilnică în baza de date a Interpol a documentelor de călătorie furate și pierdute sau 

semnarea și punerea în aplicare deplină a Acordului privind prevenirea și combaterea 

cazurilor grave de criminalitate. 

2. Prezentare generală a contactelor dintre UE și Statele Unite ale Americii 

În ultimele 12 luni s-au intensificat contactele la nivel politic și tehnic, iar Comisia a folosit 

orice prilej pentru a cere Statelor Unite să coopereze în continuare cu cele cinci state membre 

vizate și să ia măsuri în vederea accelerării procesului de obținere a reciprocității depline în 

materie de vize. În cadrul contactelor sale cu Statele Unite, în coordonare cu cele cinci state 

membre vizate, Comisia și-a exprimat dorința ca aceste eforturi să conducă la măsuri concrete 

și mai ferme pentru toate părțile, pe baza unor criterii obiective. 

Reciprocitatea vizelor a fost discutată în cadrul tuturor reuniunilor oficiale dintre UE și SUA, 

în special cu ocazia celor două reuniuni ale miniștrilor de justiție și afaceri interne din UE și 

SUA, care au avut loc la Sofia în luna mai și la Washington D.C. în luna noiembrie, cu ocazia 
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reuniunilor înalților funcționari din ministerele justiției și afacerilor interne din UE și SUA, 

care a avut loc în februarie și în septembrie 2018, precum și cu ocazia reuniunilor tripartite, 

care a avut loc între Comisie, Statele Unite ale Americii și cele cinci state membre vizate, care 

au avut loc la Washington D.C. în luna mai și la Bruxelles în octombrie 2018.  

Reuniunea tripartită din Washington D.C.  

După șase reuniuni tripartite care au avut loc la Bruxelles, la începutul lunii mai 2018 au avut 

loc discuții tripartite pentru prima dată la Washington D.C. În cadrul acestei reuniuni, la care 

au participat numeroși experți din partea Statelor Unite ale Americii și în cadrul căreia au avut 

loc contacte cu funcționari de rang înalt, cele cinci state membre vizate și Comisia au avut 

ocazia să discute cu principalii interlocutori din Statele Unite. Cele cinci state membre vizate 

au completat un formular de autoevaluare pus la dispoziție de Departamentul pentru 

Securitate Internă al SUA cu privire la îndeplinirea cerințelor Programului de scutire de vize, 

scopul acestei autoevaluări fiind evaluarea domeniilor în care s-au realizat progrese și 

accelerarea eforturilor în vederea îndeplinirii cerințelor pe care autoritățile americane le 

consideră cerințe neîndeplinite (a se vedea secțiunea II.1 de mai sus).  

În marja reuniunii de la Washington D.C. au avut loc întâlniri cu diverse părți interesate, 

inclusiv cu funcționari ai Congresului, pentru a-i sensibiliza cu privire la reciprocitatea vizelor 

și la faptul că UE, inclusiv cele cinci state membre vizate, au adoptat un pachet amplu de 

măsuri menite să îmbunătățească nivelul de securitate și să consolideze gestionarea 

frontierelor externe. 

Reuniunea de la Sofia a miniștrilor de justiție și afaceri interne din UE și SUA  

La întâlnirea de la Sofia a miniștrilor de justiție și afaceri interne din UE și SUA care a avut 

loc la 22-23 mai, atât președinția bulgară a Consiliului UE, cât și Comisia au evidențiat faptul 

că trebuie făcute urgent eforturi de a ne îndrepta către deplina reciprocitate a vizelor între UE 

și SUA. Statele Unite și-au reiterat poziția: toate țările trebuie să îndeplinească cerințele legale 

impuse de Statele Unite pentru participarea la Programul de scutire de vize, iar cele cinci state 

membre vizate nu le respectă încă. Statele Unite vor continua să colaboreze în mod activ cu 

statele membre vizate pe această temă. Conform declarației comune publicate după 

reuniunea ministerială, Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii au trecut în 

revistă progresele constante înregistrate de Uniunea Europeană și Statele Unite, inclusiv 

de cele cinci state membre vizate, în vederea îndeplinirii cerințelor legale ale 

Programului de scutire de vize, astfel încât să fie eligibile pentru includerea în acest 

program. 

Reuniunea tripartită de la Bruxelles 

Următoarea reuniune tripartită a avut loc în octombrie la Bruxelles. S-au trecut în revistă 

progresele înregistrate de fiecare stat membru în parte, pe baza versiunii actualizate a 

formularului de autoevaluare. S-au analizat progresele înregistrate de la ultima reuniune 

tripartită din luna mai, punându-se accentul pe eforturile de diminuare a ratei de refuz al 

vizelor, pe eforturile de punere deplină în aplicare a acordurilor de securitate relevante și pe 

obținerea de orientări clare și obiective din partea Statelor Unite cu privire la ceea ce rămâne 

de făcut pentru a îndeplini restul cerințelor. Concluzia acestei reuniuni tripartite a fost că o 

parte dintre statele membre vizate au înregistrat progrese în ceea ce privește punerea în 

aplicare integrală a acordurilor relevante ca parte a cerințelor. 



 

6 

 

Reuniunea miniștrilor de justiție și afaceri interne din UE și SUA din Washington D.C.  

Cu ocazia reuniunii miniștrilor de justiție și afaceri interne din UE și SUA, care a avut loc la 

Washington D.C., la 9 noiembrie 2018, Comisia și președinția austriacă a Consiliului UE au 

lansat din nou apeluri insistente pentru realizarea de progrese în vederea obținerii 

reciprocității vizelor. Comisia a reiterat necesitatea unor criterii de referință concrete și 

obiective, astfel încât statele membre vizate să își direcționeze mai bine eforturile în vederea 

îndeplinirii cerințelor prevăzute în Programul de scutire de vize. În declarația comună 

publicată după reuniunea ministerială s-a subliniat faptul că ambele părți au recunoscut 

importanța realizării de progrese în vederea unui regim reciproc de călătorie fără viză 

în conformitate cu cadrele lor juridice respective și, în urma celei mai recente reuniuni 

tripartite privind reciprocitatea vizelor, au fost salutate progresele înregistrate de cele 

cinci state membre vizate în vederea îndeplinirii cerințelor legale de eliminare a 

obligativității vizelor, pentru a fi luate în considerare în vederea includerii în Programul 

de scutire de vize. În urma reuniunii ministeriale în cadrul căreia s-au înregistrat progrese, 

Statele Unite s-au angajat să colaboreze cu statele membre vizate pentru a furniza orientări 

suplimentare pentru lucrările în curs în vederea îndeplinirii cerințelor Programului de scutire 

de vize. 

III. ANGAJAMENTUL CONSTANT AL COMISIEI ȘI ETAPELE URMĂTOARE   

1. Sprijinul acordat statelor membre vizate și coordonarea cu acestea 

Majoritatea cerințelor din Programul de scutire de vize stabilite de Statele Unite se referă la 

domeniul cooperării bilaterale dintre Statele Unite și fiecare dintre statele membre vizate, însă 

reciprocitatea este un principiu fundamental al politicii UE în materie de vize, iar Comisia va 

continua să sprijine în mod activ cele cinci state membre vizate și să colaboreze îndeaproape 

cu acestea pentru a le ajuta să îndeplinească cerințele pentru includerea în Programul de 

scutire de vize al Statelor Unite.  

Pe lângă facilitarea reuniunilor periodice în formatul tripartit stabilit, Comisia asigură 

coordonarea și schimbul permanent de informații cu cele cinci state membre vizate pentru a 

asigura o urmărire corespunzătoare în domeniile relevante și, în plus, pune la dispoziție sprijin 

financiar, dacă este necesar. A fost pus la dispoziție sprijin financiar în cadrul programelor 

naționale care țin de Fondul pentru securitate internă. Toate inițiativele adoptate recent pentru 

consolidarea gestionării frontierelor externe și pentru înregistrarea de progrese către o uniune 

a securității efectivă și autentică în zona UE sunt, de asemenea, extrem de relevante în acest 

context. Schimburile regulate de informații între statele membre în cauză și Comisie permit 

un bilanț al progreselor realizate de cele cinci state membre vizate în eforturile acestora de a 

îndeplini criteriile Programului de scutire de vize. 

2. Viitoarele contacte cu Statele Unite 

Viitoarele contacte la toate nivelurile, inclusiv la nivel tehnic și politic, atât în context tripartit, 

cât și în context bilateral, vor oferi posibilități și ocazii de monitorizare a progreselor 

înregistrate. Printre aceste contacte se numără următoarea reuniune a înalților funcționari  

din UE și din SUA în domeniul justiției și afacerilor interne, care va avea loc la începutul 

anului 2019, precum și următoarea reuniune tripartită.  
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Următoarea reuniune ministerială în domeniul justiției și afacerilor interne dintre UE și 

Statele Unite, care este planificată să aibă loc spre sfârșitul primăverii anului 2019 în 

București, România, oferă posibilitatea de a progresa în continuare în această direcție. Cele 

cinci state membre vizate ar trebui, de asemenea, să utilizeze fiecare ocazie care li se prezintă 

la nivel bilateral pentru a colabora cu Statele Unite și pentru a realiza progrese. 

IV. CONCLUZII  

Comisia își menține angajamentul de a realiza reciprocitatea deplină a vizelor pentru toate 

statele membre, ca o chestiune prioritară. În ceea ce privește Statele Unite, singurul caz de 

nereciprocitate, Comisia își menține angajamentul în cadrul unui proces orientat spre 

rezultate.  

Comisia va colabora în continuare cu Statele Unite ale Americii și cu cele cinci state membre 

vizate pentru a accelera progresele către reciprocitatea deplină a vizelor. La ora actuală, 

Comisia își menține poziția conform căreia cooperarea și angajamentul diplomatic comun, în 

care Comisia are relații de strânsă coordonare cu cele cinci state membre vizate, continuă să 

fie cea mai potrivită cale de urmat.  

Prin urmare, Comisia consideră în continuare că adoptarea unui act delegat care să suspende 

temporar exceptarea de la obligativitatea vizelor pentru resortisanții Statelor Unite ar fi 

contraproductivă în acest moment și nu ar contribui la realizarea obiectivului regimului de 

călătorii fără viză pentru toți cetățenii UE. Această poziție poate fi revizuită în funcție de 

evoluția situației.  

În acest context, este esențial să ne asigurăm că UE se va exprima, ca și până acum, cu o 

singură voce în ceea ce privește această chestiune importantă. Comisia va continua să 

colaboreze îndeaproape cu Parlamentul European și cu Consiliul pentru realizarea 

reciprocității depline în materie de vize, urmând ca în septembrie 2019 să prezinte un raport 

cu privire la progresele ulterioare. 


