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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Moldavskou 
republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Moldavskou 
republikou o usnadnění udělování víz
(12012/2012 – C7-0201/2012 – 2012/0140(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (12012/2012),

– s ohledem na dohodu mezi Evropskou unií a Moldavskou republikou, kterou se mění 
dohoda mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o usnadnění udělování 
víz (10871/2012),

– s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s čl. 77 odst. 2 písm. a) 
a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie 
(C7–0201/2012),

– s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 7 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7–
0000/2013),

1. souhlasí s uzavřením dohody;

2. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vládám 
a parlamentům členských států a Moldavské republiky.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o usnadnění udělování víz 
vstoupila v platnost dne 1. ledna 2008.

Dohoda mezi Rumunskem a Moldavskou republikou o malém pohraničním styku vstoupila 
v platnost v říjnu 2010.

Jednání s Moldavskou republikou o dohodě, kterou se mění dohoda o usnadnění udělování 
víz, vedla Komise od 13. května 2011 do 14. prosince 2011, a to na základě souhlasu 
uděleného Radou. Dohoda byla dokončena dne 22. března 2012 a Parlament je nyní 
konzultován v souvislosti s návrhem rozhodnutí Rady o uzavření těchto dvou dohod.

Obsah dohody, kterou se mění dohoda o usnadnění udělování víz

Tato pozměněná dohoda mezi Evropskou unií a Moldavskem o usnadnění udělování víz je 
oproti původní dohodě krokem vpřed a přináší moldavským občanům jasná zlepšení.

Účelem změny je dále usnadnit občanům Moldavské republiky udělování víz k zamýšlenému 
pobytu v délce 90 dnů během období 180 dnů a stát se předpokladem pro budoucí zrušení 
vízové povinnosti pro tyto občany, pokud budou splněny určité podmínky.

Stěžejní změny v této dohodě jsou uvedeny níže.

Občané Moldavské republiky, kteří jsou držiteli biometrických služebních pasů, jsou 
v případě krátkodobých pobytů osvobozeni od vízové povinnosti. Držitelé platných 
biometrických cestovních pasů smějí vstupovat na území členských států, projíždět jím a 
opouštět je bez víz.

Požadavky na dokumenty předkládané v souvislosti s účelem cesty byly zjednodušeny pro 
širší kategorie žadatelů, jako jsou řidiči v mezinárodní nákladní a osobní dopravě, novináři a 
jejich technický personál, blízcí příbuzní občanů EU a účastníci oficiálních programů 
přeshraniční spolupráce s EU.

Zjednodušena byla rovněž kritéria vydávání víz pro více vstupů pro širší kategorii osob, 
například manžele či manželky, děti a rodiče navštěvující občany Moldavské republiky 
oprávněně pobývající v Evropské unii apod.
Více žadatelů bude moci využít úplného prominutí vízového poplatku:blízcí příbuzní občanů 
Evropské unie, personál doprovázející novináře, mladí účastníci seminářů, konferencí, 
kulturních či vzdělávacích akcí pořádaných neziskovými organizacemi, zástupci občanské 
společnosti a účastníci oficiálních programů přeshraniční spolupráce EU.
Moldavští občané budou kromě toho moci za poplatek nepřesahující 30 EUR podávat žádosti 
prostřednictvím externího poskytovatele služeb, s nímž členský stát spolupracuje při 
udělování víz.
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Budou rovněž osvobozeni od požadavku, aby byl žadatel při podávání žádosti osobně 
přítomen.

Poznámky zpravodaje

Zřízení bezvízového režimu pro krátkodobé pobyty občanů Moldavska cestující do zemí EU 
prohloubí spolupráci s Unií a napomůže k navázání užších vzájemných vztahů.

Vzhledem k tomu, že Moldavská republika usiluje o bližší vztah s Evropou, představuje 
dohoda ve své pozměněné podobě povzbudivý krok kupředu, který podpoří mezilidské 
kontakty, hospodářský rozvoj, dialog v oblasti kultury i vědy, stabilitu, bezpečnost a dobré 
životní podmínky občanů.

Uvolnění vízového režimu omezí čas i náklady spojené s cestováním do schengenského 
prostoru.

Bezvízový režim pro krátkodobé pobyty nijak nezmění podmínky vstupu a pobytu 
moldavských občanů stanovené v Schengenském hraničním kodexu pro krátkodobé pobyty a 
ve vnitrostátních předpisech členských států pro pobyty dlouhodobé. Nebude znamenat ani to, 
že by podmínky vstupu a pobytu nebyly kontrolovány. Moldavští občané budou muset 
odůvodňovat účel i okolnosti své cesty.

Hovoříme-li o migraci občanů Moldavska do EU, podle oficiálních údajů agentury Eurostat 
došlo mezi lety 2006 a 2011 ke stabilizaci nebo jen mírnému nárůstu počtu případů 
nedovoleného pobytu a neoprávněného překročení hranic. Středisko pro migrační politiku 
Evropského univerzitního institutu předpokládá nárůst dočasných a krátkodobých migračních 
toků z Moldavské republiky do EU tvořených návštěvníky jednajícími v dobré víře či 
krátkodobými zaměstnanci. Z dřívějších zkušeností (např. osvobození od vízové povinnosti 
pro občany východo- a středoevropských států v polovině 90. let nebo jejich přistoupení k EU 
v roce 2004) nicméně vyplývá, že jsou-li omezení pohybu zrušena, dojde sice k nárůstu 
migrace, časem se však stabilizuje. Svoboda pohybu měla na hospodářství EU příznivý dopad 
a umožnila reagovat na potřeby zdejšího trhu práce.

Uvolnění vízového režimu je rovněž příležitostí pro Moldavsko provést potřebné reformy 
v oblasti svobody, bezpečnosti a soudnictví. V tomto ohledu je vhodné připomenout několik 
priorit pro další kroky:

– pokrok při vytváření systému účinné a komplexní správy státních hranic na všech 
úsecích moldavské hranice, včetně správy hranic v oblasti Podněstří;

– zajištění účinného řízení migračních toků;

– předcházení korupci a organizovanému zločinu včetně obchodu s lidmi, boj proti nim 
a posílení správních a soudních kapacit;

– prohloubení spolupráce se sousedními zeměmi, především Ukrajinou.
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Dále zpravodaj podtrhuje, že v souvislosti se vstupem dohody v platnost jsou důležité 
následující aspekty:

– moldavské orgány by si měly s orgány EU vyměňovat údaje o ztracených a 
odcizených biometrických pasech, zejména za pomoci databáze ztracených a 
odcizených cestovních dokladů spravované Interpolem;

– moldavské orgány by měly pořádat informační kampaně, které by lidem umožnily 
využívat nové možnosti a vyjasnily jim práva a povinnosti související s bezvízovým 
stykem, včetně informací o pravidlech upravujících přístup na trh práce v Unii (a to i 
prostřednictvím Imigračního portálu EU) a odpovědnosti za jakékoli zneužití práv 
v rámci bezvízového režimu;

– jak se uvádí v právních předpisech o budoucích inteligentních hranicích, nové systémy 
informačních technologií by měly být schopny vypočítat celkovou dobu pobytu a 
zpřístupnit tento údaj na všech úsecích vnějších hranic;

– z podnětu směrnice o sankcích vůči zaměstnavatelům by měly členské státy vzájemně 
uvést do souladu předpisy namířené proti nezákonnému zaměstnávání státních 
příslušníků třetích zemí a nadále usnadňovat legální přistěhovalectví do EU.

Zpravodaj dospěl k závěru, že dohoda o usnadnění udělování víz nabízí EU a Moldavské 
republice příležitost více se sblížit a předejít tomu, aby se mezi EU a jejím sousedem 
vytvořila bariéra.

S ohledem na uvedené pozitivní změny navrhuje zpravodaj Evropskému parlamentu, aby 
udělil svůj souhlas s touto dohodou.


