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EXPUNERE DE MOTIVE
1.

CONTEXTUL PROPUNERII

Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului1 stabilește lista țărilor terțe ai căror resortisanți
trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre și lista țărilor
terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație. Regulamentul (CE) nr. 539/2001
este aplicat de către toate statele membre, cu excepția Irlandei și a Regatului Unit.
Regulamentul (UE) nr. 509/2014 al Parlamentului European și al Consiliului2 a modificat
Regulamentul (CE) nr. 539/2001 prin transferarea a 19 țări în anexa II, care enumeră țările
terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de obligația de a deține viză. Aceste 19 țări sunt:
Columbia, Dominica, Emiratele Arabe Unite, Grenada, Insulele Marshall, Insulele Solomon,
Kiribati, Micronezia, Nauru, Palau, Peru, Saint Lucia, Saint Vincent și Grenadine, Samoa,
Timorul de Est, Tonga, Trinidad și Tobago, Tuvalu și Vanuatu. Mențiunile din anexa II
referitoare la fiecare dintre statele respective sunt însoțite de câte o notă de subsol care
precizează că „exceptarea de la obligativitatea vizelor se aplică de la data intrării în vigoare a
unui acord privind exceptarea de la obligativitatea vizelor, care urmează să fie încheiat cu
Uniunea Europeană”.
Regulamentul (UE) nr. 509/2014 a fost adoptat la 20 mai 2014 și a intrat în vigoare la
9 iunie 2014. Comisia a prezentat, în iulie 2014, o recomandare către Consiliu de autorizare a
Comisiei pentru a iniția negocieri cu fiecare dintre următoarele 17 țări referitor la acordurile
privind exonerarea de obligația de a deține viză: Dominica, Emiratele Arabe Unite, Grenada,
Insulele Marshall, Insulele Solomon, Kiribati, Micronezia, Nauru, Palau, Saint Lucia, Saint
Vincent și Grenadine, Samoa, Timorul de Est, Tonga, Trinidad și Tobago, Tuvalu și
Vanuatu3. La 9 octombrie 2014, Consiliul a transmis Comisiei directivele de negociere.
Prima serie de acorduri privind exonerarea de obligația de a deține viză a fost semnată la
6 mai 2015 (Emiratele Arabe Unite), 26 mai 2015 (Timorul de Est) și 28 mai 2015
(Dominica, Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent și Grenadine, Samoa, Trinidad și Tobago și
Vanuatu) și se aplică cu titlu provizoriu de la data semnării, sub rezerva intrării în vigoare a
acestora.
Negocierile cu Kiribati au început la 17 decembrie 2014 și s-au desfășurat prin intermediul
unui schimb de scrisori. În timpul schimburilor ulterioare, s-a ajuns la un acord privind toate
aspectele. Acordul a fost parafat printr-un schimb de scrisori între negociatorii-șefi la data de
6 mai 2015 (Kiribati) și 10 iunie 2015 (Uniune). Statele membre au fost informate în cursul
reuniunii din 15 iunie 2015 a Grupului de lucru pentru vize al Consiliului.
2.

TEMEIUL JURIDIC

În ceea ce privește Uniunea, temeiul juridic al acordului este articolul 77 alineatul (2)
litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), coroborat cu
articolul 218.
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Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului din 15 martie 2001 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, JO L 81, 21.3.2001, p. 1.
Regulamentul (UE) nr. 509/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliului 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, JO L 149, 20.5.2014, p. 67.
COM(2014) 467, 17.7.2014.
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Propunerea anexată constituie instrumentul juridic pentru semnarea acordului. Consiliul va
decide cu majoritate calificată.
Având în vedere faptul că Kiribati va fi în măsură să își finalizeze procedura internă de
ratificare în scurt timp, precum și perioada îndelungată care a trecut de când Comisia a propus
inițial exonerarea cetățenilor din Kiribati de obligația de a deține viză (noiembrie 2012),
propunerea de decizie privind semnătura prevede aplicarea provizorie a acordului din ziua
următoare datei semnării sale, în conformitate cu articolul 218 alineatul (5) din TFUE. Având
în vedere necesitatea aprobării de către Parlamentul European înaintea încheierii acordului,
Comisia va informa Parlamentul European cu privire la aplicarea provizorie a acordului.
3.

REZULTATELE NEGOCIERILOR

Comisia consideră că obiectivele stabilite de Consiliu în cadrul directivelor sale de negociere
au fost îndeplinite și că proiectul de acord privind exonerarea de obligația de a deține viză este
acceptabil pentru Uniune.
Textul final al acestuia poate fi rezumat după cum urmează:
Obiectivul
Acordul stabilește posibilitatea de a călători fără viză pentru cetățenii Uniunii Europene și
pentru cetățenii din Kiribati în cazul călătoriilor pe teritoriul celeilalte părți contractante,
pentru o perioadă maximă de 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile.
Pentru a garanta egalitatea de tratament pentru toți cetățenii UE, în acord s-a inclus o
dispoziție care prevede că Kiribati poate suspenda sau denunța acordul numai cu privire la
toate statele membre ale Uniunii Europene și, reciproc, Uniunea poate suspenda sau denunța
acordul numai cu privire la toate statele sale membre.
Situația specifică a Regatului Unit și a Irlandei este descrisă în preambul.
Domeniul de aplicare
Exonerarea de obligația de a deține viză se aplică tuturor categoriilor de persoane (titulari de
pașaport simplu, diplomatic, de serviciu/oficial și special) care călătoresc din diverse motive,
cu excepția celui de a presta o activitate remunerată. Pentru această ultimă categorie, fiecare
stat membru, precum și Kiribati au în continuare posibilitatea de a impune cetățenilor
celeilalte părți obligativitatea de a deține viză, în conformitate cu dreptul aplicabil al Uniunii
sau cu legislația națională aplicabilă. Pentru a putea asigura o punere în aplicare armonizată,
la acord s-a anexat o declarație comună privind interpretarea categoriei de persoane care
călătoresc cu scopul de a presta o activitate remunerată.
Durata șederii
Acordul stabilește posibilitatea de a călători fără viză pentru cetățenii Uniunii Europene și
pentru cetățenii din Kiribati în cazul călătoriilor pe teritoriul celeilalte părți contractante,
pentru o perioadă maximă de 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile. La acord
este anexată o declarație comună privind interpretarea acestui termen de 90 de zile în decursul
oricărei perioade de 180 de zile.
Acordul ia în considerare situația statelor membre care nu aplică încă acquis-ul Schengen în
totalitate. Atâta timp cât aceste state nu fac parte din spațiul Schengen fără frontiere interne,
exonerarea de obligația de a deține viză oferă cetățenilor din Kiribati dreptul de a rămâne
90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile pe teritoriul fiecăruia dintre
statele membre respective (în prezent Bulgaria, Cipru, Croația și România), independent de
perioada calculată pentru întreg spațiul Schengen.
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Aplicarea teritorială
Acest acord cuprinde dispoziții privind aplicarea teritorială: în cazul Franței și al Țărilor de
Jos, exonerarea de obligația de a deține viză dă dreptul cetățenilor din Kiribati să rămână
numai pe teritoriile europene ale statelor membre respective.
Declarații
Pe lângă declarațiile comune menționate mai sus, la acord au fost anexate alte două declarații
comune:
– privind asocierea Norvegiei, a Islandei, a Elveției și a Principatului Liechtenstein la
implementarea, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen;
– privind difuzarea completă de informații cu privire la conținutul și consecințele acordului
privind exonerarea de obligația de a deține viză și la alte aspecte conexe, cum ar fi
condițiile de intrare.
4.

CONCLUZIE

Având în vedere rezultatele menționate anterior, Comisia propune Consiliului:
– să decidă semnarea acordului în numele Uniunii și să autorizeze președintele Consiliului să
desemneze persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) corespunzător să semneze
acordul în numele Uniunii;
– să aprobe aplicarea cu titlu provizoriu a acordului, până la intrarea în vigoare a acestuia.

RO

4

RO

2015/0202 (NLE)
Propunere de
DECIZIE A CONSILIULUI
privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a
Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Kiribati privind exonerarea de
obligația de a deține viză de scurtă ședere

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 77
alineatul (2) litera (a) coroborat cu articolul 218 alineatul (5),
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
întrucât:
(1)

Regulamentul (UE) nr. 509/2014 al Parlamentului European și al Consiliului4 a
transferat mențiunea referitoare la Kiribati din anexa I în anexa II la
Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului5.

(2)

Mențiunea referitoare la țara respectivă este însoțită de o notă de subsol care
precizează că exceptarea de la obligativitatea vizelor se aplică de la data intrării în
vigoare a unui acord privind exceptarea de la obligativitatea vizelor, care urmează să
fie încheiat cu Uniunea Europeană.

(3)

Prin decizia din 9 octombrie 2014, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze un acord
între Uniunea Europeană și Kiribati privind exonerarea de obligația de a deține viză de
scurtă ședere. Negocierile privind acordul au început la 17 decembrie 2014 și s-au
desfășurat prin intermediul unui schimb de scrisori.

(4)

Acordul parafat prin schimbul de scrisori din 6 mai 2015 (Kiribati) și 10 iunie 2015
(Uniune) ar trebui semnat, iar declarațiile anexate ar trebui aprobate. Ar trebui ca
acordul să fie aplicat în mod provizoriu, în așteptarea finalizării procedurilor de
încheiere oficială a acestuia.

(5)

În conformitate cu Protocolul privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la
spațiul de libertate, securitate și justiție și cu Protocolul privind acquis-ul Schengen
integrat în cadrul Uniunii Europene, anexate la Tratatul privind Uniunea Europeană și
la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și confirmând că dispozițiile
acordului nu se aplică Regatului Unit și Irlandei,
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Regulamentul (UE) nr. 509/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliului 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, JO L 149, 20.5.2014, p. 67.
Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului din 15 martie 2001 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, JO L 81, 21.3.2001, p. 1.
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ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:
Articolul 1
Se aprobă în numele Uniunii semnarea Acordului între Uniunea Europeană și
Republica Kiribati privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (denumit
în continuare „acordul”), sub rezerva încheierii acestuia.
Textul acordului este anexat la prezenta decizie.
Articolul 2
Declarațiile anexate la prezenta decizie se aprobă în numele Uniunii.
Articolul 3
Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana (persoanele) împuternicită
(împuternicite) să semneze acordul în numele Uniunii, sub rezerva încheierii acestuia.
Articolul 4
Acordul este aplicat cu titlu provizoriu din ziua următoare datei semnării acestuia până la
finalizarea procedurilor necesare pentru încheierea sa.
Adoptată la Bruxelles,

Pentru Consiliu,
Președintele
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