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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***ΙΙΙ Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας που τροποποιεί τη συμφωνία 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σχετικά με 
την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων
(12012/2012 – C7-0201/2012 – 2012/0140(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (12012/2012),

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της 
Μολδαβίας που τροποποιεί τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της 
Δημοκρατίας της Μολδαβίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων 
(10871/2012),

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 77, 
παράγραφος 2, στοιχείο α), και το άρθρο 218, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α), 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7 0201/2012),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 81 και 90, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (A7 0000/2013),

1. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και 
της Δημοκρατίας της Μολδαβίας.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Την 1η Ιανουαρίου 2008, τέθηκε σε εφαρμογή η συμφωνία για την απλούστευση της έκδοσης 
θεωρήσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας.  

Η Συμφωνία για την τοπική διασυνοριακή κίνηση μεταξύ Ρουμανίας και Δημοκρατίας της 
Μολδαβίας τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο 2010.

Οι διαπραγματεύσεις με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας για 
την τροποποίηση της συμφωνίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων 
διενεργήθηκαν από την Επιτροπή μεταξύ της 13ης Μαΐου 2011 και της 14ης Δεκεμβρίου 
2011, μετά τη σχετική έγκριση που δόθηκε από το Συμβούλιο. Η συμφωνία ολοκληρώθηκε 
στις 22 Μαρτίου 2012 και τώρα έχει ζητηθεί από το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικά 
με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη αυτών των δύο 
συμφωνιών.

Περιεχόμενο της συμφωνίας που τροποποιεί τη συμφωνία για την απλούστευση της 
έκδοσης θεωρήσεων 

Με αυτήν τη συμφωνία για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μολδαβίας προωθείται η αρχική συμφωνία και εξασφαλίζονται 
σαφείς βελτιώσεις για τους πολίτες της Μολδαβίας.

Σκοπός της τροποποιητικής συμφωνίας είναι να απλουστευθεί περαιτέρω η έκδοση 
θεωρήσεων για τους κατοίκους της Δημοκρατίας της Μολδαβίας με πρόθεση διαμονής 90 
ημερών ανά περίοδο 180 ημερών και να προβλεφθεί απαλλαγή από την έκδοση θεώρησης για 
τους κατοίκους της Μολδαβίας υπό συγκεκριμένους όρους.

Οι βασικές τροποποιήσεις της συμφωνίας έχουν ως εξής:

Οι πολίτες της Δημοκρατίας της Μολδαβίας που είναι κάτοχοι βιομετρικών υπηρεσιακών 
διαβατηρίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή. Οι πολίτες 
της Δημοκρατίας της Μολδαβίας που είναι κάτοχοι έγκυρων βιομετρικών διαβατηρίων 
μπορούν να εισέρχονται, να εξέρχονται και να διέρχονται μέσω του εδάφους των κρατών 
μελών χωρίς θεωρήσεις.
Τα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν και αφορούν το σκοπό του ταξιδιού έχουν 
απλουστευθεί για μία ευρύτερη κατηγορία αιτούντων, όπως οι οδηγοί που παρέχουν διεθνείς 
υπηρεσίες μεταφορών εμπορευμάτων και επιβατών, οι δημοσιογράφοι και τα τεχνικά 
επιτελεία τους, οι στενοί συγγενείς των πολιτών της ΕΕ και οι συμμετέχοντες στα επίσημα 
διασυνοριακά προγράμματα συνεργασίας της ΕΕ. 

Υπάρχουν επίσης απλοποιημένα κριτήρια για την έκδοση θεωρήσεων πολλαπλής εισόδου για 
μια ευρύτερη κατηγορία προσώπων όπως συζύγους, παιδιά και γονείς που επισκέπτονται 
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πολίτες της Δημοκρατίας της Μολδαβίας που διαμένουν νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
κλπ.

Μια ευρύτερη κατηγορία αιτούντων θα επωφεληθούν από την πλήρη απαλλαγή από το τέλος 
θεώρησης: στενοί συγγενείς πολιτών της ΕΕ, τεχνικά επιτελεία που συνοδεύουν 
δημοσιογράφους, νέοι που συμμετέχουν σε σεμινάρια, διασκέψεις, αθλητικές, πολιτιστικές ή 
εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που οργανώνονται από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, 
αντιπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και συμμετέχοντες σε επίσημα προγράμματα 
διασυνοριακής συνεργασίας της ΕΕ·

Επιπλέον, οι πολίτες της Μολδαβίας θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις μέσω 
εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών με τον οποίο συνεργάζεται ένα κράτος μέλος για την έκδοση 
θεώρησης για τέλος διεκπεραίωσης μέχρι 30 ευρώ·
Τέλος, οι πολίτες της Μολδαβίας θα εξαιρεθούν από την υποχρέωση προσωπικής παρουσίας 
του αιτούντος κατά την υποβολή μιας αίτησης.

Παρατηρήσεις του εισηγητή

Η θέσπιση βραχυπρόθεσμου καθεστώτος ταξιδιών χωρίς υποχρέωση θεώρησης για τους 
πολίτες της Μολδαβίας που ταξιδεύουν στις χώρες της ΕΕ θα διευρύνει τη συνεργασία με την 
ΕΕ και θα προετοιμάσει το δρόμο για στενότερη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δεδομένων των ευρωπαϊκών φιλοδοξιών της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, η συμφωνία αυτή, 
όπως τροποποιήθηκε συνιστά ενθαρρυντικό βήμα προόδου και θα προαγάγει τις επαφές 
μεταξύ των λαών, την οικονομική ανάπτυξη, τον πολιτισμικό και επιστημονικό διάλογο, τη 
σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών.

Η ελευθέρωση των θεωρήσεων θα μειώσει το χρόνο και τα έξοδα που συνεπάγονται τα 
ταξίδια στην περιοχή του Σένγκεν.

Το βραχυπρόθεσμο καθεστώς θεωρήσεων δε θα αλλάξει τις συνθήκες εισόδου και διαμονής 
των πολιτών της Μολδαβίας όπως ορίζονται στον κώδικα συνόρων Σένγκεν για βραχεία 
διαμονή και στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών για διαμονή μακράς διάρκειας.
Επιπλέον, δε σημαίνει ότι δε θα υπάρχουν έλεγχοι των όρων εισόδου και διαμονής. Οι 
πολίτες της Μολδαβίας θα πρέπει να δικαιολογούν το σκοπό και τις συνθήκες του ταξιδιού 
τους.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της EUROSTAT, μεταξύ 2006 και 2001, η παράνομη 
διαμονή και η παράνομη διέλευση των συνόρων έχουν εξελιχθεί σε σταθερή ή σε μόνο σε 
μέτριο βαθμό αυξανόμενη τάση όσον αφορά τα μεταναστευτικά ρεύματα των πολιτών της 
Μολδαβίας προς την ΕΕ. Το Κέντρο Μεταναστευτικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού 
Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου προβλέπει αύξηση των προσωρινών και βραχυπρόθεσμων 
ροών καλόπιστων επισκεπτών και προσωρινών υπαλλήλων από τη Δημοκρατία της 
Μολδαβίας προς την ΕΕ. Ωστόσο, με βάση τις προηγούμενες εμπειρίες (π.χ. την κατάργηση 
της υποχρέωσης θεώρησης για τους κατοίκους των κρατών της Ανατολικής και Κεντρικής 
Ευρώπης στα μέσα της δεκαετίας του 90 ή την ένταξή τους στην ΕΕ το 2004), η κατάργηση 
των περιορισμών στις μετακινήσεις συνεπάγεται αύξηση της μετανάστευσης, όμως 
σταθεροποιείται με το πέρασμα του χρόνου. Η ελεύθερη κυκλοφορία είχε ευνοϊκές 
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επιπτώσεις στην οικονομία της ΕΕ και ανταποκρίθηκε στις ανάγκες της αγοράς εργασίας της 
ΕΕ.

Η ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων αποτελεί επίσης ευκαιρία για τη Μολδαβία να 
εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται στο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης. Υπ' αυτή την έννοια, υπενθυμίζουμε μερικές προτεραιότητες για δράση:

– πρόοδος προς την κατεύθυνση ενός συστήματος αποτελεσματικής, ολοκληρωμένης 
διαχείρισης των κρατικών συνόρων σε όλους τους τομείς των συνόρων της 
Μολδαβίας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των συνόρων κατά μήκος του 
τομέα της Υπερδνειστερίας·

– διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών·

– πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, 
συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων μέσω της ενίσχυσης της διοικητικής 
και δικαστικής ικανότητας·

– ενίσχυση της συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες, και ειδικότερα με την Ουκρανία·

Επιπλέον, ο εισηγητής υπογραμμίζει τη σημασία των εξής πτυχών όταν τεθεί σε ισχύ 
η παρούσα συμφωνία:
– οι αρχές της Μολδαβίας θα πρέπει να ανταλλάσσουν δεδομένα με τις αρχές της ΕΕ για 

τα απολεσθέντα και κλεμμένα βιομετρικά διαβατήρια, συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας 
τη βάση δεδομένων της Interpol για τα απολεσθέντα και τα κλεμμένα ταξιδιωτικά 
έγγραφα·

– οι αρχές της Μολδαβίας θα πρέπει να οργανώσουν ενημερωτικές εκστρατείες για να 
δώσουν στους ανθρώπους τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τις νέες δυνατότητες, να 
αποσαφηνίσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ταξιδιών χωρίς υποχρέωση 
θεώρησης, οι οποίες θα συμπεριλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες που 
διέπουν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας της ΕΕ (μεταξύ άλλων και μέσω της 
δικτυακής πύλης της ΕΕ για τη μετανάστευση) καθώς και σχετικά με την ευθύνη για 
οιαδήποτε κατάχρηση δικαιωμάτων στο πλαίσιο του καθεστώτος ταξιδιών χωρίς 
υποχρέωση θεώρησης·

– τα νέα συστήματα ΤΠ θα πρέπει να είναι σε θέση να υπολογίζουν τη συνολική περίοδο 
διαμονής και αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να καταχωρούνται σε όλους τους τομείς των 
εξωτερικών συνόρων, σύμφωνα με τη μελλοντική νομοθεσία για τα εξωτερικά σύνορα·

– τα κράτη μέλη θα πρέπει να εναρμονίσουν τις ρυθμίσεις σχετικά με την καταπολέμηση 
της παράνομης απασχόλησης υπηκόων τρίτων χωρών, η οποία ξεκίνησε με την οδηγία 
για την επιβολή κυρώσεων στους εργοδότες και να συνεχίσουν να διευκολύνουν τη 
νόμιμη μετανάστευση στην ΕΕ·

Ο εισηγητής συμπεραίνει ότι η συμφωνία για τη απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων 
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προσφέρει την ευκαιρία στην ΕΕ και στη Δημοκρατία της Μολδαβίας να συσφίξουν τις 
σχέσεις τους και να αποφύγουν τη δημιουργία διαχωριστικών γραμμών μεταξύ της ΕΕ και 
της γειτονικής χώρας της.

Ο εισηγητής προτείνει, λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις βελτιώσεις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
να υποστηρίξει πλήρως την έγκριση της εν λόγω συμφωνίας.


