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Брюксел, 19 декември 2018 r. 

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Днес Комисията докладва относно напредъка, отбелязан през последните 12 месеца за
постигането на визова реципрочност със САЩ, които са единственият останал случай,
при който липсва такава.

Визовата реципрочност е основен принцип на общата визова политика на Европейския съюз и
Комисията продължава да е твърдо решена да постигне безвизов режим за пътуване в САЩ за
всички държави — членки на ЕС, като въпрос от първостепенно значение. За тази цел Комисията
ще продължи да работи със САЩ в тясно сътрудничество с петте държави членки, чиито граждани
все още се нуждаят от виза, за да пътуват за САЩ, чрез ориентиран към резултати процес.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис
Аврамопулос заяви: „ Постигането на визова реципрочност за всички държави на ЕС е
основният ни приоритет. Опитът показва, че постоянната дипломатическа ангажираност води до
положителни резултати и ние ще се придържаме към този подход и по отношение на САЩ.
Безвизовото пътуване е както в наш интерес, така и в интерес на САЩ, и ние очакваме конкретни
действия от всички страни за постигането на тази цел.“

През последните 12 месеца контактите със САЩ на политическо и техническо равнище се
активизираха. Комисията продължи да настоява пред САЩ да продължат сътрудничеството си с
петте засегнати държави членки — България, Кипър, Полша, Румъния и Хърватия, с цел
ускоряване на напредъка към постигане на пълна визова реципрочност. Визовата реципрочност
бе обсъдена по време на всички официални срещи между ЕС и САЩ, включително двете
неотдавнашни срещи на министрите на ЕС и САЩ по въпросите на правосъдието и вътрешните
работи, проведени в София през май 2018 г. и във Вашингтон през ноември 2018 г.

Комисията ще продължи активно да подкрепя засегнатите държави членки, включително с
финансова помощ, и ще работи в тясно сътрудничество с тях, за да им помогне да изпълнят
изискванията на Програмата на САЩ за премахване на визите.

Комисията поддържа позицията си, че сътрудничеството и съвместният дипломатически
ангажимент са най-подходящият начин за постигане на напредък. Комисията продължава да
счита, че приемането на делегиран акт за временно прекратяване спиране на освобождаването от
изискването за виза по отношение на гражданите на САЩ би било контрапродуктивно в момента и
не би спомогнало за постигането на безвизов режим за всички граждани на ЕС. Тази позиция
може да бъде преразгледана с оглед на бъдещите развития.

Следващи стъпки
Комисията ще продължи активно да подкрепя засегнатите държави членки и да активизира
контактите със САЩ с цел постигне пълна визова реципрочност. Както срещата на висшите
държавни служители на ЕС и САЩ в областта на правосъдието и вътрешните работи, така и
срещата на министрите на ЕС и САЩ по въпросите на правосъдието и вътрешните работи,
планирани за първата половина на 2019 г., ще предоставят възможност за допълнителен
напредък.

Комисията ще продължи да работи в тясно сътрудничество с Европейския парламент и Съвета за
постигане на пълна визова реципрочност и ще докладва относно последните новости по въпроса
през септември 2019 г.

Контекст
Основен принцип на визовата политика на ЕС е да се гарантира, че третите държави, които са
включени в безвизовия списък, осигуряват реципрочно премахване на визовия режим за
гражданите на всички държави — членки на ЕС. В подкрепа на тази цел беше създаден
механизъм за визова реципрочност.

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., както и шест

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-3906_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6369_en.htm
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
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съобщения: през април, юли и декември 2016 г. и през май и декември 2017 г., както и днешното
съобщение от 19 декември 2018 г.

През последните три години и половина броят на случаите, в които липсва реципрочност, бе
намален значително, като понастоящем САЩ остана единствената трета държава в списъка на
държавите с безвизов режим за ЕС, която не предоставя безвизов достъп за всички граждани на
Съюза. Бе постигната пълна визова реципрочност с Канада, след като страната премахна
визовите изисквания за румънските и българските граждани, считано от 1 декември 2017 г.
Такива резултати вече бяха постигнати по отношение на Австралия, Бруней и Япония.

За повече информация
Въпроси и отговори: механизъм на ЕС за визова реципрочност

Съобщение: Актуално състояние и следващи стъпки по отношение на липсата на реципрочност в
областта на визовата политика

Лица за контакти с медиите:
Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)
Kasia KOLANKO (+ 32 2 296 34 44)

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0221&amp;qid=1545135993823&amp;from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0481&amp;qid=1545136074129&amp;from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0816&amp;qid=1545136120139&amp;from=BG
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1148_bg.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0813&amp;qid=1545136166876&amp;from=BG
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6822_en.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20181219_com-2018-855-communication_en.pdf
mailto:natasha.bertaud@ec.europa.eu
mailto:katarzyna.kolanko@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 визова реципрочност: Комисията прави прави обзор на напредъка и развитията

