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Deși UE și Regatul Unit sunt libere să își stabilească politicile în materie de vize,
Regatul Unit s-a angajat, în cadrul Acordului comercial și de cooperare UERegatul Unit (TCA)1 să îi trateze pe toți resortisanții statelor membre ale UE în
mod egal în ceea ce privește vizele pentru vizite pe termen scurt. În consecință,
Regatul Unit nu poate să prevadă, pentru vizitele de scurtă durată, posibilitatea
de a călători fără viză pentru cetățenii din anumite state membre și să impună,
în același timp obligația de viză pentru alții.
Reducerea acordată de Regatul Unit pentru taxele de viză se referă la vizele de
lungă ședere, care nu intră sub incidența dispozițiilor TCA. Comisia regretă
faptul că Regatul Unit a decis să îi trateze pe cetățenii UE în mod diferit în acest
caz specific. Vicepreședintele Comisiei, dl Šefčovič, a ridicat problema în cadrul
întâlnirii sale cu cancelarul Ducatului Lancaster al Regatului Unit din data de 11
februarie 20212.
Principiul nediscriminării între cetățenii UE este aplicabil și în alte domenii ale
TCA care prezintă relevanță directă pentru cetățeni, de exemplu coordonarea
sistemelor de securitate socială sau participarea la programele Uniunii. Comisia
confirmă că este hotărâtă să susțină principiile egalității de tratament și
nediscriminării și să țină cont de interesele tuturor cetățenilor Uniunii în cursul
punerii în aplicare a TCA. În cadrul procesului de monitorizare a aplicării TCA,
Comisia va fi vigilentă cu privire la orice discriminare realizată de Regatul Unit
între statele membre sau cetățenii acestora și va lua toate măsurile
corespunzătoare în această privință.
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