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Липса на визова реципрочност: Комисията прави прави обзор на
напредъка и развитията
Брюксел, 19 декември 2018 r.
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

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.
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