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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета относно сключването на 
Споразумение между Европейския съюз и Република Молдова за изменение на 
Споразумението между Европейската общност и Република Молдова за 
улесняване на издаването на визи
(12012/2012 – C7-0201/2012 – 2012/0140(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението за решение на Съвета (12012/2012),

– като взе предвид споразумението между Европейския съюз и Република Молдова за 
изменение на споразумението между Европейската общност и Република Молдова 
за улесняване на издаването на визи (10871/2012), 

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 
член 77, параграф 2, буква a) , както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) 
от Договора за функционирането на ЕС (C7-0201/2012),

– като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (A7-0000/2013),

1. предоставя своето одобрение за сключване на споразумението;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-
членки и на парламентите на държавите членки и на Република Молдова. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст

На 1 януари 2008 г. влезе  в сила Споразумението за улесняване на издаването на визи, 
сключено между Европейската общност и Република Молдова.  

Споразумението за местен граничен трафик между Румъния и Република Молдова 
влезе в сила през октомври 2010 г. 

Преговорите с Република Молдова по Споразумението за улесняване на издаването на 
визи бяха водени от Комисията между 13 май 2011 г. и 14 декември 2011 г. въз 
основа на разрешение предоставено от Съвета. Споразуменията бяха окончателно 
договорени на 22 март 2012 г. и в момента се провежда консултация с Парламента 
относно решението на Съвета за сключване на тези две споразумения.

Съдържание на споразумението, изменящо Споразумението за улесняване на 
издаването на визи 

Настоящето изменено Споразумение за улесняване на издаването на визи между 
Европейския съюз и Молдова е стъпка напред по отношение на първоначалното 
споразумение и предлага отчетливи подобрения за молдовските граждани. 

Целта на измененото споразумение е да улесни допълнително издаването на визи за 
граждани на Република Молдова за престой от 90 дни в рамките на период от 180 дни и 
да предвиди отмяна на визовите ограничения за молдовски граждани при определени 
условия.

Ключовите изменения в споразумението са, както следва:

гражданите на Република Молдова, които са притежатели на биометрични служебни 
паспорти, са освободени от изискването за виза за краткосрочен престой.
Притежателите на валидни биометрични паспорти, могат да влизат, излизат и да 
преминават транзитно през териториите на държавите членки, без да притежават визи.

Намален е броят на документите, които следва да се представят за доказване целта на 
пътуването за обширна категория кандидати като шофьори, извършващи 
международни транспортни услуги на товари и пътници, журналисти и техническите 
им екипи, близки роднини на граждани на ЕС и участници в официални програми на 
ЕС за трансгранично сътрудничество. 
Има също така критерии за опростяване на издаването на многократни визи за по-
широка категория лица, като съпрузи, деца и родители, посещаващи граждани от 
Република Молдова, законно пребиваващи в Европейския съюз и т.н.

По-широка категория кандидати ще се възползват от цялостно отменяне на таксите за 
издаване на визи: близки роднини на граждани на Европейския съюз, екипи, 
придружаващи журналисти, млади участници в семинари, конференции, спортни, 
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културни или образователни събития, организирани от организации с нестопанска цел, 
представители на гражданското общество, участници в официални програми на ЕС за 
трансгранично сътрудничество. 
Освен това молдовските граждани ще имат възможност да кандидатстват за издаване 
на визи чрез външен доставчик на услуги, с когото държава членка сътрудничи за 
целите на издаването на визи, срещу такса в размер до 30 евро. 

Накрая молдовските граждани ще бъдат освободени от изискването да се явяват лично, 
за да подадат молба за издаване на виза. 

Бележки на докладчика

Въвеждането на безвизов режим за краткосрочни пътувания на гражданите на Молдова, 
пътуващи до държави от ЕС ще задълбочи сътрудничеството с ЕС  и ще подготви пътя 
за установяване на по-тесни връзки с Европейския съюз. 

Като се имат предвид европейските стремежи на Република Молдова, настоящето 
споразумение във вида, в който е изменено, представлява окуражаваща стъпка напред и 
ще насърчи междуличностните контакти, икономическото развитие, културния и 
научния диалог, стабилността, сигурността и благоденствието на гражданите.  

Либерализирането на визовия режим ще съкрати времето и ще намали разходите, 
свързани с пътуване до Шенгенското пространство. 

Безвизовият режим за краткосрочни пътувания няма да измени условията за влизане и 
престой на молдовски граждани, установени в Кодекса на шенгенските граници по 
отношение на краткосрочния престой и в националните законодателства на държавите 
членки по отношение на дългосрочния престой. Освен това, това не означава липса на 
контрол на условията за влизане и престой. Молдовските граждани ще трябва да 
докажат целта на пътуването си и условията, при които то ще се осъществи. 

По официални данни на Евростат, между 2006 и 2011 г. нелегалният престой и 
нелегалното преминаване на границата представляват стабилна или умерено 
нарастваща тенденция, отразяваща миграционните движения на молдовски граждани 
към ЕС. Европейският университетски институт – център за миграционна политика 
прогнозира повишаване на временния и краткосрочен поток от пътници от Република 
Молдова към ЕС, за добросъвестните пътници или краткосрочно наетите лица. Все 
пак, като се основават на предишния опит (например отмяната на визовите ограничения 
за граждани от Източно и Централноевропейските държави в средата на 90-те години 
или тяхното присъединяване към ЕС през 2004 г.), отмяната на визите се съпровожда с 
повишаване на миграцията, но с времето тя се стабилизира. Свободата на движение
оказва положителни резултати върху икономиката на ЕС и отговаря на потребностите 
на пазара на труда на ЕС. 

Либерализирането на визовия режим представлява също възможност за Молдова да 
приложи необходимите реформи в областта на пространството на свобода, сигурност и 
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правосъдие. В този смисъл, следва да се припомнят няколко приоритетни области на 
действие:

– напредък към система на ефикасно, всеобхватно управление на държавните 
граници във всички сектори на молдовската граница, включително управлението 
на границата с Приднестровския регион;

– осигуряване на ефикасно управление на миграционните потоци;

– превенция и борба срещу корупцията, организираната престъпност, 
включително трафика с хора, укрепване на капацитета на административната и 
съдебната системи;

– укрепване на сътрудничеството със съседните държави, особено Украйна

Освен това докладчикът подчертава значението на следните аспекти от 
влизането в сила на настоящето споразумение:

– молдовските органи следва да обменят данни с органите на ЕС относно загубени 
и откраднати биометрични паспорти, по-конкретно като използват базата данни 
на Интерпол за загубени и откраднати документи за пътуване;

– молдовските органи следва да организират информационни кампании, за да 
позволят на хората да се възползват от новите възможности, да изяснят правата 
и задълженията на безвизовото пътуване, включително да предоставят 
информация относно правилата, уреждащи достъпа до пазара на труда на ЕС 
(включително чрез Портала на ЕС за имиграция) и подвеждането под 
отговорност за злоупотреба с произтичащи от безвизовия режим права; 

– новата информационна система следва да позволява да се изчислява целия 
период на престой, като тези данни следва да се въвеждат на всички пунктове по 
външните граници в съответствие с бъдещото интелигентно законодателство в 
областта на управлението на границите;

– държавите членки следва да хармонизират правилата срещу нелегалното 
наемане на работа на граждани на трети държави, както това е предложено в 
Директивата за предлагане на санкции срещу работодатели, и да продължат да 
улесняват легалната имиграция към ЕС;

Докладчикът заключи, че настоящето споразумение за улесняване на издаването на 
визи предлага възможност на ЕС и Република Молдова да се сближат помежду си и да 
избегнат създаването на разделителни линии между ЕС и неговите съседи. 
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С оглед на положителния характер на тези изменения, докладчикът предлага 
Европейският парламент да даде цялостното си одобрение за сключването на това 
споразумение.


