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ACORD 

ÎNTRE UNIUNEA EUROPEANĂ 

ŞI REPUBLICA CAPULUI VERDE 

PRIVIND FACILITAREA ELIBERĂRII 

VIZELOR DE SCURTĂ ŞEDERE 

PENTRU CETĂŢENII REPUBLICII CAPULUI VERDE 

ŞI PENTRU CETĂŢENII UNIUNII EUROPENE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ, denumită în continuare „Uniunea”, 

 

şi 

 

REPUBLICA CAPULUI VERDE, denumită în continuare „Capul Verde”, 

 

denumite în continuare „părţile”, 

 

DORIND să promoveze contactele între popoarele lor ca o condiţie importantă pentru dezvoltarea 

constantă a relaţiilor lor economice, umanitare, culturale, ştiinţifice şi de altă natură, prin facilitarea 

eliberării vizelor pentru cetăţenii lor, pe baza reciprocităţii, 

 

AVÂND ÎN VEDERE declaraţia comună din 5 iunie 2008 privind parteneriatul pentru mobilitate 

între Uniunea Europeană şi Capul Verde, conform căreia părţile depun eforturi pentru a dezvolta un 

dialog cu privire la chestiunile legate de eliberarea vizelor de scurtă şedere, având drept scop 

facilitarea mobilităţii anumitor categorii de persoane, 

 

REAMINTIND Acordul de parteneriat de la Cotonou şi Parteneriatul special dintre 

Uniunea Europeană şi Capul Verde, aprobat de Consiliul Uniunii Europene la 19 noiembrie 2007,  

 

RECUNOSCÂND că facilitarea eliberării vizelor nu ar trebui să favorizeze imigraţia ilegală şi 

acordând o atenţie deosebită chestiunilor privind securitatea şi readmisia, 
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LUÂND ÎN CONSIDERARE Protocolul privind poziţia Regatului Unit şi a Irlandei cu privire la 

spaţiul de libertate, securitate şi justiţie, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul 

privind funcţionarea Uniunii Europene, şi confirmând faptul că dispoziţiile prezentului acord nu se 

aplică Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi nici Irlandei, 

 

LUÂND ÎN CONSIDERARE Protocolul privind poziţia Danemarcei, anexat la Tratatul privind 

Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, şi confirmând faptul că 

dispoziţiile prezentului acord nu se aplică Regatului Danemarcei, 

 

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ: 
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ARTICOLUL 1 

 

Obiectul şi domeniul de aplicare 

 

Scopul prezentului acord este de a facilita, pe baza reciprocităţii, eliberarea vizelor pentru cetăţenii 

Capului Verde şi pentru cetăţenii Uniunii, pentru o şedere a cărei durată prevăzută nu 

depăşeşte 90 de zile, într-un interval de 180 de zile. 

 

 

ARTICOLUL 2 

 

Clauză generală 

 

(1) Măsurile menite să faciliteze eliberarea vizelor prevăzute în prezentul acord se aplică 

cetăţenilor Capului Verde şi cetăţenilor Uniunii numai în măsura în care aceştia nu sunt exoneraţi 

de obligaţia de a deţine viză în baza actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale Uniunii, 

ale statelor membre, sau ale Capului Verde, precum şi în baza prezentului acord sau a altor 

acorduri internaţionale. 

 

(2) Legislaţia naţională a Capului Verde sau a statelor membre sau dreptul Uniunii se aplică în 

cazul aspectelor care nu se regăsesc în dispoziţiile prezentului acord, cum ar fi refuzul de eliberare a 

unei vize, recunoaşterea documentelor de călătorie, dovada mijloacelor de subzistenţă suficiente, 

refuzul intrării şi măsurile de expulzare. 
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ARTICOLUL 3 

 

Definiţii 

 

În sensul prezentului acord: 

 

(a) „stat membru” înseamnă orice stat membru al Uniunii, cu excepţia Regatului Danemarcei, a 

Irlandei şi a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord; 

 

(b) „cetăţean al Uniunii” înseamnă orice resortisant al unui stat membru în sensul literei (a); 

 

(c) „cetăţean al Capului Verde” înseamnă orice persoană care deţine cetăţenia capverdiană; 

 

(d) „viză” înseamnă o autorizaţie eliberată sau o decizie luată de un stat membru sau de 

Capul Verde, care este necesară pentru a intra, în scopul tranzitării sau al unei şederi a cărei 

durată prevăzută nu depăşeşte 90 de zile în total, pe teritoriul acelui stat membru sau al mai 

multor state membre sau pe teritoriul Capului Verde; 

 

(e) „persoană aflată în situaţie de şedere legală” înseamnă 

 

pentru Uniunea Europeană, orice cetăţean capverdian abilitat sau autorizat, în baza legislaţiei 

naţionale sau a dreptului Uniunii, să rămână mai mult de 90 de zile pe teritoriul unui 

stat membru;  

 

pentru Capul Verde, orice cetăţean al Uniunii, în sensul literei (b), care deţine un permis de 

şedere conform legislaţiei naţionale. 
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ARTICOLUL 4 

 

Eliberarea vizelor cu intrări multiple 

 

(1) Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale statelor membre şi ale Capului Verde eliberează 

vize cu intrări multiple cu un termen de valabilitate de cinci ani pentru următoarele categorii 

de cetăţeni:  

 

(a) membrii guvernelor şi parlamentelor naţionale şi regionale, membrii curţilor constituţionale şi 

ai curţilor supreme, precum şi membrii Curţii de Conturi, cu condiţia ca, în exercitarea 

funcţiilor lor, aceste persoane să nu fie exonerate de obligaţia de a deţine viză, în temeiul 

prezentului acord; 

 

(b) membrii permanenţi ai delegaţiilor oficiale care, ca urmare a unei invitaţii oficiale adresate 

Capului Verde, statelor membre sau Uniunii participă la reuniuni, consultări, negocieri sau 

programe de schimb, precum şi la evenimente care au loc pe teritoriul statelor membre sau al 

Capului Verde la iniţiativa unor organizaţii interguvernamentale; 

 

(c) oamenii de afaceri şi reprezentanţii organizaţiilor de afaceri care călătoresc în mod regulat în 

statele membre sau în Capul Verde; 
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(d) soţii/soţiile, copiii (inclusiv copiii adoptaţi), care nu au împlinit încă vârsta de 21 de ani sau 

cei aflaţi în întreţinere, precum şi rudele care vizitează 

 

– cetăţeni ai Capului Verde aflaţi în situaţie de şedere legală pe teritoriul unui stat 

membru sau cetăţeni ai Uniunii aflaţi în situaţie de şedere legală în Capul Verde ori 

 

– cetăţeni ai Uniunii care locuiesc în statul membru a cărui naţionalitate o deţin sau 

cetăţeni capverdieni care locuiesc în Capul Verde.  

 

Cu toate acestea, în cazul în care necesitatea sau intenţia de a călători în mod frecvent sau regulat 

este vădit limitată la o perioadă mai scurtă, valabilitatea vizei cu intrări multiple se va limita la 

această durată, în special în cazul în care 

 

– mandatul, în ceea ce priveşte persoanele menţionate la litera (a),  

 

– durata deţinerii calităţii de membru permanent al unei delegaţii oficiale, în ceea ce priveşte 

persoanele menţionate la litera (b), 

 

– durata deţinerii calităţii de oameni de afaceri sau de reprezentanţi ai organizaţiilor de afaceri, 

în ceea ce priveşte persoanele menţionate la litera (c), sau 

 

– durata permisului de şedere pentru cetăţenii capverdieni care locuiesc pe teritoriul unui stat 

membru şi pentru cetăţenii Uniunii care locuiesc în Capul Verde, în ceea ce priveşte 

persoanele menţionate la litera (d), 

 

este mai mic(ă) de cinci ani. 
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(2) Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale statelor membre şi ale Capului Verde eliberează 

vize cu intrări multiple cu un termen de valabilitate de un an pentru următoarele categorii de 

cetăţeni, cu condiţia ca, pe parcursul anului care precedă cererea, aceste persoane să fi obţinut cel 

puţin o viză şi să o fi utilizat în conformitate cu legislaţia privind intrarea şi şederea pe teritoriul 

statului vizitat: 

 

(a) reprezentanţii organizaţiilor societăţii civile care efectuează în mod regulat călătorii în statele 

membre sau în Capul Verde în scopul formării educaţionale sau al participării la seminare şi 

conferinţe, inclusiv în cadrul programelor de schimb; 

 

(b) membrii profesiilor liberale care participă la expoziţii şi saloane, conferinţe, simpozioane, 

seminare internaţionale sau la alte evenimente similare şi care efectuează în mod regulat 

călătorii în statele membre sau în Capul Verde; 

 

(c) persoanele care participă la activităţi ştiinţifice, culturale şi artistice, inclusiv la programe de 

schimb între universităţi sau de alt tip, şi care efectuează în mod regulat călătorii în statele 

membre sau în Capul Verde; 

 

(d) participanţii la evenimente sportive internaţionale şi persoanele care îi însoţesc, în 

scop profesional; 

 

(e) jurnaliştii şi persoanele acreditate care îi însoţesc, în scop profesional; 
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(f) elevii, studenţii (inclusiv absolvenţii de studii universitare şi postuniversitare) şi profesorii 

însoţitori care întreprind călătorii de studii sau de formare educaţională, inclusiv în cadrul 

programelor de schimb sau al activităţilor educaţionale conexe; 

 

(g) reprezentanţii comunităţilor religioase recunoscute în Capul Verde sau în statele membre, care 

efectuează în mod regulat călătorii în statele membre sau în Capul Verde; 

 

(h) persoanele care călătoresc în mod regulat din motive medicale; 

 

(i) participanţii la programe oficiale de schimb organizate de oraşe înfrăţite sau de 

autorităţi municipale; 

 

(j) membrii delegaţiilor oficiale care, ca urmare a unei invitaţii oficiale adresate Capului Verde, 

statelor membre sau Uniunii, participă în mod regulat la reuniuni, consultări, negocieri sau 

programe de schimb, precum şi la evenimente care au loc pe teritoriul statelor membre sau al 

Capului Verde la iniţiativa unor organizaţii interguvernamentale. 

 

Cu toate acestea, în cazul în care necesitatea sau intenţia de a călători în mod frecvent sau regulat 

este vădit limitată la o perioadă mai scurtă, valabilitatea vizei cu intrări multiple se va limita la 

această perioadă. 
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(3) Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale statelor membre şi ale Capului Verde eliberează 

vize cu intrări multiple cu un termen de valabilitate de cel puţin doi ani şi de cel mult cinci ani 

pentru categoriile de cetăţeni menţionate la alineatul (2) din prezentul articol, cu condiţia ca, pe 

parcursul celor doi ani care precedă cererea, aceste persoane să fi utilizat viza cu intrări multiple 

acordată pentru o perioadă de un an, în conformitate cu legislaţia privind intrarea şi şederea pe 

teritoriul statului-gazdă. 

 

Cu toate acestea, în cazul în care necesitatea sau intenţia de a călători în mod frecvent sau regulat 

este vădit limitată la o perioadă mai scurtă, valabilitatea vizei cu intrări multiple se va limita la 

această perioadă. 

 

(4) Durata totală a şederii pe teritoriul statelor membre sau al Capului Verde a persoanelor 

menţionate la alineatele (1) - (3) din prezentul articol nu depăşeşte 90 de zile, într-un interval 

de 180 de zile. 

 

 

ARTICOLUL 5 

 

Taxele de viză şi taxele pentru prestarea serviciilor 

 

(1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor alineatului (2), statele membre sau Capul Verde nu percep 

taxe de viză de la următoarele categorii de persoane: 

 

(a) membrii delegaţiilor oficiale care, ca urmare a unei invitaţii oficiale adresate Capului Verde, 

statelor membre sau Uniunii, participă la reuniuni, consultări, negocieri sau programe oficiale 

de schimb, precum şi la evenimente organizate la iniţiativa unor organizaţii 

interguvernamentale pe teritoriul unui stat membru sau al Capului Verde; 
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(b) copiii sub 12 ani; 

 

(c) elevii, studenţii, absolvenţii care urmează cursuri universitare şi postuniversitare şi profesorii 

însoţitori care întreprind călătorii de studii sau de formare educaţională;  

 

(d) cercetătorii care călătoresc în scopul desfăşurării unei activităţi de cercetare ştiinţifică;  

 

(e) participanţii în vârstă de cel mult 25 de ani la seminare, conferinţe, evenimente sportive, 

culturale sau educaţionale, organizate de organizaţii nonprofit.  

 

(2) Atunci când statele membre sau Capul Verde cooperează cu un prestator extern de servicii, se 

poate percepe o taxă pentru servicii. Taxa pentru prestarea serviciilor este proporţională cu costurile 

suportate de prestatorul extern de servicii în îndeplinirea sarcinilor sale şi nu depăşeşte 30 EUR. 

Capul Verde, statul membru sau statele membre în cauză menţine (menţin) posibilitatea pentru toţi 

solicitanţii de a depune cererile direct la consulatele acestuia (acestora). 
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ARTICOLUL 6 

 

Plecarea în cazul pierderii sau furtului documentelor 

 

Cetăţenii Capului Verde şi ai Uniunii care şi-au pierdut sau cărora le-au fost furate actele de 

identitate pe durata şederii lor pe teritoriul statelor membre sau al Capului Verde pot părăsi 

teritoriul respectiv pe baza unor acte de identitate valabile, eliberate de misiunile diplomatice sau de 

oficiile consulare ale Capului Verde sau ale statelor membre, şi care le conferă dreptul de a trece 

frontiera, fără viză sau altă autorizaţie.  

 

 

ARTICOLUL 7 

 

Prelungirea vizelor în circumstanţe excepţionale 

 

Cetăţenilor Capului Verde şi cetăţenilor Uniunii care, din motive de forţă majoră, nu au posibilitatea 

de a părăsi teritoriul statelor membre sau, respectiv, al Capului Verde la data indicată pe viză li se 

prelungeşte viza cu titlu gratuit, în conformitate cu legislaţia aplicată de către statul-gazdă pentru 

perioada necesară întoarcerii lor în statul în care îşi au reşedinţa.  
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ARTICOLUL 8 

 

Paşapoartele diplomatice şi de serviciu 

 

(1) Cetăţenii Capului Verde sau ai statelor membre, care sunt titulari de paşapoarte diplomatice 

sau de serviciu valabile, pot intra, ieşi sau tranzita fără viză teritoriul statelor membre sau al 

Capului Verde.  

 

(2) Cetăţenii vizaţi la alineatul (1) din prezentul articol pot rămâne pe teritoriul statelor membre 

sau al Capului Verde pentru o perioadă de cel mult 90 de zile, într-un interval de 180 de zile. 

 

 

ARTICOLUL 9 

 

Valabilitatea teritorială a vizelor 

 

Sub rezerva normelor şi a dispoziţiilor naţionale în materie de securitate naţională aplicate de statele 

membre şi de Capul Verde, precum şi sub rezerva normelor Uniunii privind vizele cu valabilitate 

teritorială limitată, cetăţenii Capului Verde şi ai Uniunii au dreptul de a se deplasa pe teritoriul 

statelor membre sau al Capului Verde în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii Uniunii sau, respectiv, ai 

Capului Verde. 
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ARTICOLUL 10 

 

Comitetul mixt de gestionare a acordului 

 

(1) Părţile instituie un comitet mixt de gestionare a acordului (denumit în continuare „comitetul”), 

alcătuit din reprezentanţi ai Uniunii şi ai Capului Verde. Uniunea este reprezentată în cadrul 

comitetului de Comisia Europeană, care este asistată de experţi ai statelor membre. 

 

(2) Comitetul îndeplineşte, în special, următoarele atribuţii: 

 

(a) monitorizarea punerii în aplicare a prezentului acord; 

 

(b) propunerea de modificări sau de completări la prezentul acord; 

 

(c) soluţionarea litigiilor care decurg din interpretarea sau aplicarea dispoziţiilor 

prezentului acord. 

 

(3) Comitetul se reuneşte ori de câte ori este necesar, la cererea uneia dintre părţi şi cel puţin o 

dată pe an. 

 

(4) Comitetul îşi stabileşte propriul regulament de procedură.  
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ARTICOLUL 11 

 

Relaţia dintre prezentul acord şi acordurile încheiate 

între statele membre şi Capul Verde 

 

De la intrarea sa în vigoare, prezentul acord prevalează în faţa dispoziţiilor oricăror convenţii sau 

acorduri bilaterale sau multilaterale încheiate între statele membre şi Capul Verde, în măsura în care 

aceste dispoziţii se referă la aceleaşi aspecte ca şi prezentul acord. 

 

 

ARTICOLUL 12 

 

Dispoziţii finale 

 

(1) Prezentul acord se ratifică sau se aprobă de către părţi în conformitate cu procedurile acestora 

şi intră în vigoare în prima zi a celei de a doua luni care urmează datei la care părţile se notifică 

reciproc asupra faptului că procedurile menţionate mai sus au fost încheiate. 

 

(2) Prin derogare de la alineatul (1) din prezentul articol, prezentul acord intră în vigoare doar la 

data la care intră în vigoare Acordul între Uniune şi Capul Verde privind readmisia, în cazul în care 

această dată este ulterioară datei menţionate la alineatul (1) din prezentul articol. 

 

(3) Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată, cu excepţia cazului în care este 

denunţat în conformitate cu alineatul (6) din prezentul articol. 
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(4) Prezentul acord poate fi modificat cu acordul scris al părţilor. Modificările intră în vigoare 

după ce părţile s-au notificat reciproc cu privire la încheierea procedurilor interne pe care trebuie să 

le aplice în acest sens. 

 

(5) Fiecare parte poate suspenda integral sau parţial prezentul acord din motive de ordine publică, 

de protecţie a securităţii sale naţionale sau de protecţie a sănătăţii publice. Decizia de suspendare 

este notificată celeilalte părţi cu cel puţin 48 de ore înainte de intrarea sa în vigoare. Partea care a 

suspendat aplicarea prezentului acord informează imediat cealaltă parte, în momentul în care 

motivele suspendării nu se mai aplică. 

 

(6) Fiecare parte poate denunţa prezentul acord, prin notificarea scrisă a celeilalte părţi. Prezentul 

acord încetează după 90 de zile de la data primirii notificării respective.  

 

 

Încheiat la Bruxelles, în două exemplare, în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, 

finlandeză, franceză, germană, greacă, maghiară, italiană, letonă, lituaniană, malteză, neerlandeză, 

polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă şi suedeză, fiecare dintre aceste texte fiind 

în egală măsură autentic. 

 

Pentru Uniunea Europeană Pentru Republica Capului Verde 
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PROTOCOL LA ACORD 

PRIVIND STATELE MEMBRE 

CARE NU APLICĂ INTEGRAL ACQUIS-UL SCHENGEN 
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Statele membre care au obligaţii în temeiul acquis-ului Schengen, dar care nu eliberează încă vize 

Schengen până la decizia Consiliului în acest sens, eliberează vize naţionale a căror valabilitate este 

limitată la propriul lor teritoriu. 

 

În conformitate cu Decizia nr. 582/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 

din 17 iunie 2008 de introducere a unui regim simplificat de control al persoanelor la frontierele 

externe, bazat pe recunoaşterea unilaterală de către Bulgaria, Cipru şi România a anumitor 

documente ca fiind echivalente cu vizele naţionale ale acestora în scopul tranzitului pe teritoriile 

lor1, s-au luat măsuri armonizate pentru a simplifica tranzitul titularilor de vize Schengen şi de 

permise de şedere Schengen pe teritoriul statelor membre care nu aplică încă integral 

acquis-ul Schengen. 

 

 

                                                 
1 JO UE L 161, 20.6.2008, p. 30. 
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DECLARAŢIE COMUNĂ 

PRIVIND ARTICOLUL 8 DIN ACORD 

REFERITOR LA PAŞAPOARTELE DIPLOMATICE ŞI DE SERVICIU 

 

Fiecare parte poate invoca suspendarea parţială a acordului şi, în special, a articolului 8, în 

conformitate cu procedura stabilită la articolul 12 alineatul (5), în cazul în care punerea în aplicare a 

articolului 8 face obiectul unor abuzuri ale celeilalte părţi sau reprezintă o ameninţare la adresa 

securităţii publice. 

 

În cazul suspendării punerii în aplicare a articolului 8, cele două părţi iniţiază consultări în cadrul 

comitetului mixt instituit prin acord, în vederea rezolvării problemelor care au condus 

la suspendare.  

 

Ca o prioritate, cele două părţi îşi asumă angajamentul de a asigura un nivel ridicat de securitate 

pentru paşapoartele diplomatice şi de serviciu, în special prin integrarea elementelor de identificare 

biometrică. În ceea ce priveşte Uniunea, această securitate va fi asigurată în conformitate cu 

cerinţele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului din 13 decembrie 2004 

privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte 

şi în documente de călătorie emise de statele membre 1. 

 

                                                 
1 JO UE L 385, 29.12.2004, p. 1. 
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DECLARAŢIE COMUNĂ 

PRIVIND ARMONIZAREA INFORMAŢIILOR REFERITOARE LA 

PROCEDURILE DE ELIBERARE A VIZELOR DE SCURTĂ ŞEDERE 

ŞI LA DOCUMENTELE NECESARE 

PENTRU DEPUNEREA CERERII DE VIZĂ DE SCURTĂ ŞEDERE 

 

Recunoscând importanţa transparenţei pentru solicitanţii de viză, părţile la prezentul acord 

consideră că trebuie adoptate măsuri adecvate: 

 

– în general, pentru a stabili lista cu informaţiile de bază pe care solicitanţii trebuie să le 

cunoască în ceea ce priveşte procedurile de urmat şi condiţiile care trebuie îndeplinite pentru 

obţinerea vizei, în ceea ce priveşte viza şi valabilitatea vizei eliberate;  

 

– în cazul fiecărei părţi, pentru a stabili o listă de cerinţe minime pentru a se asigura că 

solicitanţilor de viză li se pun la dispoziţie informaţii de bază coerente şi uniforme şi că li se 

cere să depună, în principiu, aceleaşi documente justificative.  

 

Informaţiile menţionate anterior vor fi difuzate pe scară largă (avizierele consulatelor, broşuri, site-

uri internet etc.). 

 



 
EU/CV/CD/ro 3 

DECLARAŢIE COMUNĂ 

PRIVIND REGATUL DANEMARCEI 

 

Părţile iau cunoştinţă de faptul că prezentul acord nu se aplică procedurilor de eliberare a vizelor de 

către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Regatului Danemarcei.  

 

În aceste condiţii, este oportun ca autorităţile Regatului Danemarcei şi ale Capului Verde să încheie, 

fără întârziere, un acord bilateral privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă şedere în condiţii 

similare celor prevăzute în acordul dintre Uniune şi Capul Verde. 

 

 

DECLARAŢIE COMUNĂ 

PRIVIND REGATUL UNIT AL MARII BRITANII 

ŞI IRLANDEI DE NORD ŞI IRLANDA 

 

Părţile iau cunoştinţă de faptul că prezentul acord nu se aplică teritoriului Regatului Unit al Marii 

Britanii şi Irlandei de Nord şi nici teritoriului Irlandei.  

 

În aceste condiţii, este oportun ca autorităţile Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, 

ale Irlandei şi ale Capului Verde să încheie acorduri bilaterale privind facilitarea eliberării vizelor.  

 

 



 
EU/CV/CD/ro 4 

DECLARAŢIE COMUNA 

PRIVIND REPUBLICA ISLANDA, 

REGATUL NORVEGIEI, CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ 

ŞI PRINCIPATUL LIECHTENSTEIN 

 

Părţile iau cunoştinţă de relaţiile strânse dintre Uniune, pe de o parte, şi Republica Islanda, 

Regatul Norvegiei, Confederaţia Elveţiană şi Principatul Liechtenstein, pe de altă parte, în special în 

temeiul acordurilor din 18 mai 1999 şi 26 octombrie 2004 privind asocierea acestor state la punerea 

în aplicare, asigurarea respectării şi dezvoltarea acquis-ului Schengen.  

 

În aceste condiţii, este oportun ca autorităţile Republicii Islanda, ale Regatului Norvegiei, ale 

Confederaţiei Elveţiene, ale Principatului Liechtenstein şi ale Capului Verde să încheie, fără 

întârziere, acorduri bilaterale privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă şedere în condiţii 

similare celor prevăzute în prezentul acord. 

 

 

DECLARAŢIE COMUNĂ 

PRIVIND COOPERAREA ÎN MATERIE DE DOCUMENTE DE CĂLĂTORIE 

 

Părţile convin că, atunci când monitorizează punerea în aplicare a acordului, comitetul mixt, 

instituit în temeiul articolului 11, trebuie să evalueze impactul nivelului de securitate al 

documentelor de călătorie respective asupra funcţionării acordului. În acest scop, părţile convin să 

se informeze reciproc în mod regulat cu privire la măsurile luate pentru a se evita proliferarea 

documentelor de călătorie, dezvoltând aspectele tehnice ale securităţii documentelor de călătorie, 

precum şi cu privire la măsurile legate de procesul de personalizare a eliberării acestor documente.  

 


