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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og 
Republikken Moldova om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og 
Republikken Moldova om lettelse af udstedelsen af visa
(12012/2012 – C7-0201/2012 – 2012/0140(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til Rådets afgørelse (12012/2012),

– der henviser til aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Moldova om 
ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Moldova om 
lettelse af udstedelsen af visa (10871/2012),

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 77, 
stk. 2, litra a), og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (C7-0201/2012),

– der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 7,

– der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender (A7-0000/2013),

1. godkender indgåelsen af aftalen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes og Republikken Moldovas regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Baggrund for forslaget 

Den 1. januar 2008 trådte aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken 
Moldova om lettelse af udstedelsen af visa i kraft.

Aftalen om lokal grænsetrafik mellem Rumænien og Republikken Moldova trådte i kraft i 
oktober 2010.

Forhandlingerne med Republikken Moldova om en aftale om ændring af aftalen om lettelse af 
udstedelsen af visa blev ført af Kommissionen i perioden fra den 13. maj 2011 til den 14. 
december 2011 efter godkendelse fra Rådet. Aftalen blev afsluttet den 22. marts 2012, og 
Parlamentet høres nu om forslag til Rådets afgørelse om indgåelsen af disse to aftaler. 

Indholdet i aftalen om ændring af aftalen om lettelse af udstedelsen af visa

Denne ændrede aftale om lettelse af udstedelsen af visa mellem EU og Moldova fremhæver 
den oprindelige aftale og giver tydelige forbedringer for moldoviske statsborgere.

Formålet med ændringsaftalen er yderligere at lette udstedelsen af visa til moldoviske 
statsborgere for et forventet ophold på 90 dage for hver periode på 180 dage og at imødese en 
visumfritagelse for moldoviske statsborgere under visse omstændigheder.

De centrale ændringer i aftalen er følgende:

Indehavere af et moldovisk biometrisk tjenestepas er fritaget fra visumpligten, når der er tale 
om kortvarige ophold. Personer, der er i besiddelse af et gyldigt biometrisk pas, har ret til 
indrejse i, udrejse fra og transit gennem medlemsstaternes område uden visum.

Kravene til dokumentation, der skal fremlægges vedrørende rejsens formål, er blevet forenklet 
for en bredere kategori af ansøgere, f.eks. lastbilchauffører i international godstransport og 
buschauffører, journalister og deres tekniske personale, EU-borgeres nære pårørende og 
deltagere i officielle EU-programmer om samarbejde på tværs af grænserne.

Desuden er også kriterierne for udstedelse af visa til flere indrejser blevet forenklet for en 
bredere kategori af personer, f.eks. ægtefæller, børn og forældre, som besøger moldoviske 
statsborgere med lovligt ophold i Den Europæiske Union osv. 

En bredere kategori af ansøgere skal ikke betale noget gebyr: nære pårørende til 
unionsborgere, personale, der ledsager journalister, unge deltagere i seminarer, konferencer, 
sportsarrangementer, kulturelle eller uddannelsesmæssige begivenheder, repræsentanter for 
civilsamfundet, deltagere i officielle EU-programmer om samarbejde på tværs af grænserne.

Desuden får moldoviske statsborgere mulighed for med henblik på udstedelsen af et visum at 
ansøge via en ekstern serviceudbyder, som en medlemsstat samarbejder med, for et 
servicegebyr på op til 30 EUR. 

Endelig bliver moldoviske statsborgere fritaget fra kravet om personligt fremmøde, når der 
indgives en ansøgning.
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Ordførerens bemærkninger

Indførelsen af en kortsigtet visumfri ordning for moldoviske statsborgere, der rejser til EU-
lande, vil uddybe samarbejdet med EU og bane vejen for et tættere forhold til EU. 

Set i lyset af Republikken Moldovas ønske om EU-medlemskab repræsenterer den ændrede 
aftale et opmuntrende skridt fremad, og den vil fremme mellemfolkelige kontakter, 
økonomisk udvikling, kulturel og videnskabelig dialog, stabilitet, sikkerhed og velvære for 
borgerne.

En visumliberalisering vil reducere tidsforbrug og skære ned på de omkostninger, der er 
forbundet med at rejse til Schengenområdet.

En kortsigtet visumfri ordning vil ikke ændre betingelserne for indrejse og ophold af 
moldoviske statsborgere, som de er fastsat i Schengengrænsekodeksen for korte ophold og i 
medlemsstaternes nationale lovgivning for lange ophold. Desuden betyder det ikke manglende 
kontrol af betingelserne for indrejse og ophold. Moldoviske statsborgere skal dokumentere 
formålet med og vilkårene for deres rejse.

Ifølge de officielle data fra Eurostat er antallet af ulovlige ophold og ulovlig passage af 
grænser blevet stabil eller kun steget moderat med hensyn til migrationsbevægelser for 
moldoviske statsborgere mod EU mellem 2006 og 2011. European University Institute –
Migration Policy Centre forudser en stigning i midlertidige og kortvarige strømme fra 
Republikken Moldova til EU for besøgende i god tro eller ansatte på korte kontrakter. På 
baggrund af tidligere erfaringer (dvs. ophævelsen af visumforpligtelsen for borgere i de øst-
og centraleuropæiske lande i midten af 1990'erne eller deres tiltrædelse af EU i 2004) 
indebærer ophævelse af bevægelighedsbegrænsninger dog en stigning i migration, men den 
vil med tiden blive stabil. Den frie bevægelighed havde positive resultater for EU-økonomien 
og var et svar på behovene på EU's arbejdsmarked.

Visumliberaliseringen er også en mulighed for Moldova til at gennemføre de nødvendige 
reformer på området for frihed, sikkerhed og retfærdighed. I den henseende bør der mindes 
om flere prioriterede handlinger:

– udvikling mod et system af effektiv og omfattende statsgrænseforvaltning for alle 
sektorer af Moldovas grænser, herunder grænseforvaltningen langs den transnistriske 
sektion,

– sikring af en effektiv forvaltning af migrationsstrømme,

– forebyggelse og bekæmpelse af korruption, organiseret kriminalitet, herunder 
menneskehandel, og styrkelse af den administrative og juridiske kapacitet,

– forøgelse af samarbejdet med tilgrænsende lande, især Ukraine.

Desuden understreger ordføreren vigtigheden af følgende aspekter ved denne aftales 
ikrafttræden:

– de moldoviske myndigheder bør udveksle data med EU-myndighederne om stjålne og 
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tabte biometriske pas, især ved hjælp af Interpols database over stjålne og bortkomne 
rejsedokumenter

– de moldoviske myndigheder bør organisere informationskampagner med henblik på at 
gøre det muligt for personer at udnytte de nye muligheder, skabe klarhed om 
rettighederne og forpligtelserne for visumfrihed, herunder oplysninger om regler, der 
regulerer adgangen til EU's arbejdsmarked (herunder gennem EU's 
immigrationsportal), og hæftelse for misbrug af rettigheder under de visumfri 
ordninger

– de nye it-systemer bør kunne beregne opholdets samlede periode, og disse data bør 
indføres ved alle eksterne grænseafsnit på linje med den fremtidige lovgivning om 
intelligente grænser

– medlemsstaterne bør harmonisere reglerne for ulovlig beskæftigelse af 
tredjelandsstatsborgere, som er iværksat af direktivet om sanktioner over for 
arbejdsgivere, og fortsætte med at lette lovlig migration til EU.

Ordføreren konkluderede, at denne aftale om visalettelse giver EU og Republikken Moldova 
mulighed for at tilnærme sig hinanden og undgå at skabe skillelinjer mellem EU og EU's 
naboer.

Ordføreren foreslår, at Europa-Parlamentet i lyset af disse positive forbedringer fuldt ud bør 
godkende indgåelsen af denne aftale.


