
 
Липса на реципрочност на визовия режим със САЩ, Канада и Бруней:
Европейската комисия оценява актуалното състояние и обсъжда
следващите стъпки
 
Страсбург, 12 април 2016 r. 

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Липса на реципрочност на визовия режим със САЩ, Канада и Бруней: Европейската
комисия оценява актуалното състояние и обсъжда следващите стъпки

Днес Европейската комисия прие политическо съобщение относно актуалното състояние и
следващите стъпки по отношение на липсата на реципрочност с някои трети държави в областта
на визовата политика. Докато с Япония и Австралия беше постигната пълна реципрочност
съответно през декември и през юни 2015 г., САЩ, Канада и Бруней продължават да прилагат
визови изисквания за гражданите на някои държави — членки на ЕС, въпреки че техните
собствени граждани са освободени от визи в целия ЕС. Реципрочността в отмяната на визовия
режим е принцип на общата визова политика на ЕС и съгласно правилата на ЕС, приети от
Европейския парламент и Съвета през 2001 г., ако в срок от 24 месеца липсата на реципрочност с
трети държави не бъде коригирана, това може да даде основание за суспендиране на отмяната на
визовия режим за гражданите на тези трети държави. При всяко такова решение трябва да се
вземат предвид последиците от суспендирането на отмяната на визовия режим за външните
отношения на ЕС и неговите държави членки. Комисията има задължение да предприеме действия
след изтичането на 24-месечния период. В случая на САЩ, Канада и Бруней този краен срок,
определен от законодателя на ЕС, изтича днес — 12 април 2016 г. Ето защо Комисията приканва
Европейския парламент и Съвета спешно да започнат обсъждания и да заемат позиция относно
най-уместния начин на действие с оглед на предоставената от Комисията оценка, като я
информират относно съответните си позиции до 12 юли 2016 г.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис
Аврамопулос заяви:„ Реципрочността на визовия режим е основен елемент в общата визова
политика на ЕС. Гражданите на ЕС с основание очакват, че ще могат да пътуват без виза във
всяка трета държава, чиито граждани могат да влизат безвизово в Шенгенското пространство.
Днес Комисията направи оценка на правните, политическите и икономическите последици от
евентуалното временно суспендиране на отмяната на визовия режим със САЩ, Канада и Бруней и
поиска становищата на Европейския парламент и Съвета относно бъдещите действия. Пълната
визова реципрочност ще остане приоритет в дневния ред на двустранните ни отношения с тези
държави и ще продължим да полагаме усилия за постигането на балансиран и справедлив
резултат“ .

През април 2014 г. Комисията получи уведомления относно случаи на липса на реципрочност с
Австралия, Бруней, Канада, Япония и САЩ. Уведомленията бяха публикувани в Официален
вестник на Европейския съюз на 12 април 2014 г. Положението на липса на реципрочност с
Австралия и Япония вече е премахнато, което означава, че и двете държави позволяват безвизово
пътуване за всички граждани на ЕС. Понастоящем Канада прилага визов режим за гражданите на
България и Румъния, а САЩ изискват визи за гражданите на България, Хърватия, Кипър, Полша и
Румъния. Бруней все още прилага визов режим за гражданите на Хърватия. Съгласно механизма
за визова реципрочност, предвиден от Европейския парламент и Съвета, ако трета държава не е
премахнала изискването за визи в рамките на 24 месеца след уведомлението за липса на
реципрочност, Комисията е длъжна да провери ситуацията и да предложи временно суспендиране
на отмяната на визовия режим за гражданите на съответните трети държави за период от 12
месеца.

Регламентът изисква Комисията да вземе предвид политическите, икономическите и
административните последици от суспендирането на отмяната на визовия режим за външните
отношения на ЕС и неговите държави членки. Освен това към момента на приемането на
преразгледания механизъм 21 държави членки подчертаха в декларация, че „съответните
институции на Съюза са задължени, преди всяко предложение или решение, да разгледат
задълбочено и да вземат предвид възможните неблагоприятни политически последици, които
биха могли да произтекат от тези предложения или решения“.



IP/16/1345 

Обединеното кралство и Ирландия не участват в разработването на общата визова политика и не
са обвързани от суспендирането на отмяната на визовия режим.

В представеното днес съобщение се прави оценка на последиците от евентуалното суспендиране
и се анализира осъществимостта на практическото му прилагане. Съгласно оценката след
влизането в сила на такова решение за налагане на визи държавите членки вероятно няма да
бъдат в състояние да обработват нарасналия брой заявления за издаване на виза в 90-дневен
срок съгласно Визовия кодекс и освен това въвеждането на визи може да доведе до намаляване
на броя на пътуващите от Канада и САЩ (както и от Бруней). Суспендирането вероятно ще
доведе и до съществени икономически последици, по-специално за сектора на авиацията, и ще
окаже значително въздействие върху външните отношения на ЕС с два стратегически партньора.

Контекст
Не всички граждани на държави извън ЕС се нуждаят от виза, за да пътуват до Шенгенското
пространство за краткосрочен престой, не по-дълъг от 90 дни в рамките на период от 180 дни. ЕС
разполага с общ списък на държавите, чиито граждани трябва да притежават виза, и списък на
държавите, чиито граждани са освободени от това изискване (вж. Регламент (EО) № 539/2001 на
Съвета).

В дух на солидарност ЕС иска от държавите, които са в безвизовия списък, на свой ред също да
отменят визовия режим за гражданите на всички държави — членки на ЕС. По тази причина беше
създаден механизъм за визова реципрочност. Този механизъм бе изменен от Европейския
парламент и Съвета през 2013 г. (Регламент (ЕС) № 1289/2013) с цел да стане по-ефикасен и да
гарантира по-голяма солидарност в прилагането на общата визова политика.

Настоящият механизъм е в сила от две години и Комисията, в тясно сътрудничество със
засегнатите държави членки, полага усилия, за да гарантира, че гражданите на ЕС могат да
пътуват колкото е възможно по-свободно в трети държави.

В рамките на механизма за реципрочност Комисията вече прие три доклада за оценка на
положението: на 10 октомври 2014 г., на 22 април 2015 г. и на 5 ноември 2015 г.

За повече информация
Информационна бележка — механизъм на ЕС за визова реципрочност — въпроси и отговори

Съобщение — актуално състояние и бъдещи действия по отношение на положението на липса на
реципрочност

5 ноември 2015 г. — Доклад на Комисията за оценка на положението на липса на реципрочност с
някои трети държави в областта на визовата политика

22 април 2015 г. — Доклад на Комисията за оценка на положението на липса на реципрочност с
някои трети държави в областта на визовата политика

10 октомври 2014 г. — Доклад на Комисията за оценка на положението на липса на реципрочност
с някои трети държави в областта на визовата политика

Регламент на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават
виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани се
освободени от това изискване (Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета)

Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на
третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници
на държавите членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване (Регламент
(ЕС) № 1289/2013)

Лица за контакти с медиите:
Markus LAMMERT (+ 32 2 298 04 23)
Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)
Tim McPHIE (+ 32 2 295 86 02)
Tove ERNST (+32 2 298 67 64)

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес
на информационната служба

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX:02001R0539-20140609
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX:02001R0539-20140609
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0074:0080:BG:PDF
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/docs/20141010_report_assessing_the_situationof_non-reciprocity_with_certain_third_countries_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/borders-and-visas/visa-policy/docs/visa_policy_report_on_situation_of_non-reciprocity_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/borders-and-visas/visa-policy/docs/c_2015_7455_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1346_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/docs/communication_visa_non_reciprocity_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/docs/communication_visa_non_reciprocity_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/borders-and-visas/visa-policy/docs/c_2015_7455_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/borders-and-visas/visa-policy/docs/visa_policy_report_on_situation_of_non-reciprocity_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/docs/20141010_report_assessing_the_situationof_non-reciprocity_with_certain_third_countries_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX:02001R0539-20140609
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0074:0080:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0074:0080:BG:PDF
mailto:markus.lammert@ec.europa.eu
mailto:natasha.bertaud@ec.europa.eu
mailto:tim.mcphie@ec.europa.eu
mailto:tove.ernst@ec.europa.eu
http://europa.eu/contact/
http://europa.eu/contact/call-us/index_bg.htm
http://europa.eu/contact/write-to-us/index_bg.htm

	Липса на реципрочност на визовия режим със САЩ, Канада и Бруней: Европейската комисия оценява актуалното състояние и обсъжда следващите стъпки

