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ANEXĂ 

Directive de negociere 

În cursul negocierilor, Comisia ar trebui să urmărească atingerea obiectivelor stabilite în 

detaliu mai jos. 

1. SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE AL ACORDULUI 

Scopul acordului este de a modifica Acordul în vigoare dintre Uniunea Europeană și 

Republica Capului Verde privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă ședere pentru cetățenii 

Republicii Capului Verde și pentru cetățenii Uniunii Europene
1
 (denumit în continuare 

„acordul”). Acesta din urmă a intrat în vigoare la 1 decembrie 2014 și se aplică eliberării de 

vize cetățenilor Republicii Capului Verde (denumită în continuare „Capul Verde”) pentru o 

ședere prevăzută în spațiul Schengen de cel mult 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile. 

De la 1 ianuarie 2019, Capul Verde îi scutește de obligația de a deține viză pe cetățenii UE 

care călătoresc în Capul Verde pentru șederi de până la 30 de zile. În principiu, cetățenii UE 

pot beneficia de facilitățile prevăzute în acord pentru șederi cu o durată mai mare de 30 de 

zile, dar de cel mult 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile. 

De asemenea, acordul de modificare ar urma să se aplice pe deplin, pe bază de reciprocitate, 

în cazul în care Capul Verde ar decide să reinstituie obligația cetățenilor UE de a deține viză. 

Acordul de modificare ar trebui să prevadă drepturi și obligații clare, lipsite de ambiguitate și 

obligatorii din punct de vedere juridic cu privire la facilitarea procedurilor legate de 

depunerea cererilor de viză și de eliberare a vizelor pentru resortisanții Capului Verde, ținând 

cont de normele Codului de vize revizuit
2
.  

  

2. ASPECTE SPECIFICE 

Acordul de modificare ar trebui să țină seama de acordul actual, de acordurile anterioare de 

facilitare a eliberării vizelor încheiate de Uniune cu alte țări terțe, precum și de situația 

specială a Capului Verde, care este prima țară terță care nu este situată în vecinătatea UE cu 

care UE a încheiat un acord de facilitare a eliberării vizelor, în paralel cu un acord de 

readmisie.  

În plus, Codul de vize modificat, care a intrat în vigoare la 2 august 2019 și care va fi aplicabil 

începând cu 2 februarie 2020, prevede o serie de modificări ale normelor generale referitoare 

la procedurile de eliberare a vizelor. Ar trebui luate în considerare și aceste norme revizuite, 

pentru a se asigura faptul că facilitățile oferite Capului Verde prin acordul de modificare 

depășesc în continuare normele generale prevăzute în Codul de vize revizuit.  

 

2.1. Taxa de viză 

Acordul de modificare ar trebui să stabilească o taxă pentru prelucrarea cererilor de viză egală 

cu jumătate din suma prevăzută de legislația națională a părților.  

Pe lângă categoriile definite la articolul 5 alineatul (1) din acordul actual, ar trebui ca 

solicitanții cu vârsta sub 18 ani să fie scutiți de plata taxei de viză. Includerea altor categorii 

                                                 
1
 JO L 282, 24.10.2013, p. 3. 

2
 Regulamentul (UE) nr. 2019/1155 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 810/2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de 

vize). JO L 188, 12.7.2019, p. 25. 
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de solicitanți, cum ar fi rudele apropiate ale cetățenilor UE, ar putea fi, de asemenea, luată în 

considerare. 

 

2.2. Vizele cu intrări multiple cu o perioadă lungă de valabilitate 

Normele privind acordarea vizelor cu intrări multiple cu o perioadă de valabilitate de cinci ani 

anumitor categorii de solicitanți, stabilite la articolul 4 alineatul (1) din acordul actual, ar 

trebui să rămână aplicabile. 

În plus, acordul de modificare ar trebui să definească normele privind eliberarea vizelor cu 

intrări multiple în cazul tuturor celorlalți solicitanți, pe baza dispozițiilor articolului 24 din 

Codul de vize revizuit.  

Articolul 24 alineatul (2) din Codul de vize revizuit stabilește un sistem general de emitere a 

vizelor „în cascadă” pentru toți solicitanții, indiferent de scopul călătoriei. În acordul de 

modificare ar trebui să se prevadă o abordare similară. 

Acordul de modificare ar trebui să faciliteze eliberarea de vize cu intrări multiple prin 

reducerea numărului de vize care trebuie să fi fost obținute anterior și utilizate în mod legal 

și/sau prin extinderea perioadelor de referință în care trebuie să fi fost obținut și utilizat în 

mod legal numărul definit de vize. Un astfel de sistem „în cascadă” ar putea, de exemplu, să 

fie următorul: 

– în urma obținerii și utilizării în mod legal a uneia sau a două vize în cele 24 de luni 

ce preced depunerea cererii de viză, solicitanții ar trebui să obțină, în momentul 

depunerii cererii pentru următoarea viză, o viză cu intrări multiple cu o perioadă de 

valabilitate de un an;  

– după utilizarea în mod legal a unei vize cu intrări multiple cu o perioadă de 

valabilitate de 1 an în ultimele 30 sau 36 de luni ce preced depunerea cererii de viză, 

solicitantului ar trebui să i se elibereze o viză cu intrări multiple cu o perioadă de 

valabilitate mai mare (de exemplu, doi sau trei ani);  

– după utilizarea în mod legal a unei vize cu intrări multiple cu o perioadă de 

valabilitate de 2 sau de 3 ani în ultimele 42 sau 48 de luni ce preced depunerea cererii 

de viză, solicitantului ar trebui să i se elibereze o viză cu intrări multiple cu o 

perioadă de valabilitate mai mare (de exemplu, trei sau maximum cinci ani). 

 

2.3. Documente justificative 

Acordul modificat ar trebui să prevadă facilități în ceea ce privește documentele justificative 

care trebuie prezentate la depunerea cererii de viză. 

Numărul documentelor justificative care trebuie prezentate de solicitant pentru dovedirea 

scopului călătoriei ar trebui să fie redus, în general, la un document justificativ pentru fiecare 

categorie de solicitanți care fac obiectul acordului de modificare.  

Solicitanții care au obținut deja și au utilizat în mod legal o viză cu intrări multiple (cu o 

perioadă de valabilitate de cel puțin un an) ar trebui, în principiu, să fie scutiți de obligația de 

a prezenta documente justificative pentru cazare sau dovada deținerii unor mijloace suficiente 

pentru plata cazării.  
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2.4. Scutirea de obligația de a deține viză pentru titularii permiselor de liberă trecere 

eliberate de UE  

Acordul de modificare ar trebui să îi scutească de la obligația de a deține viză pe titularii de 

permise de liberă trecere eliberate de UE anumitor agenți ai instituțiilor Uniunii, în 

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1417/2013 al Consiliului. 

 

2.5. Clauza de suspendare 

Acordul de modificare ar trebui să modifice clauzele finale ale acordului actual, oferindu-le 

părților posibilitatea de a-l suspenda, în totalitate sau parțial, din orice motiv și, în mod 

explicit, în cazul în care s-ar considera că Capul Verde nu cooperează suficient în materie de 

readmisie.  
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