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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn 
Euroopan yhteisön ja Moldovan tasavallan välisen sopimuksen muuttamista koskevan 
sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Moldovan tasavallan välillä
(12012/2012 – C7-0201/2012 – 2012/0140(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (12012/2012),

– ottaa huomioon viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan yhteisön ja 
Moldovan tasavallan välisen sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen tekemisestä 
Euroopan unionin ja Moldovan tasavallan välillä (10871/2012),

– ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 77 artiklan 
2 kohdan a alakohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti 
esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7-0201/2012),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 7 kohdan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen 
(A7-0000/2013),

1. antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden ja Moldovan tasavallan hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Taustaa

Viisumien myöntämisen helpottamisesta tehty Euroopan yhteisön ja Moldovan tasavallan 
välinen sopimus tuli voimaan 1. tammikuuta 2008.

Romanian ja Moldovan tasavallan välinen paikallista rajaliikennettä koskeva sopimus tuli 
voimaan lokakuussa 2010.

Komissio neuvotteli neuvoston luvalla Moldovan tasavallan kanssa lyhytaikaista oleskelua 
varten myönnettävien viisumien myöntämisen ja takaisinoton helpottamisesta 13. toukokuuta 
2011 ja 14. joulukuuta 2011 välisenä aikana. Sopimus viimeisteltiin 22. maaliskuuta 2012 ja 
parlamenttia kuullaan näiden kahden sopimuksen tekemistä koskevasta esityksestä neuvoston 
päätökseksi.

Viisumien myöntämisen helpottamista koskeva sopimuksen sisältö

Tämä viisumien myöntämisen helpottamista koskeva Euroopan unionin ja Moldovan 
muutettu sopimus aikaistaa alkuperäistä sopimusta ja tarjoaa selkeitä parannuksia Moldovan 
kansalaisille.

Muutetun sopimuksen tarkoituksena on edistää edelleen viisumien myöntämistä Moldovan 
tasavallan kansalaisille oleskelua varten, jonka on tarkoitus kestää enintään 90 päivää 
180 päivän kuluessa, ja sopimus ennakoi Moldovan kansalaisille tietyin ehdoin myönnettävää 
viisumivapautta.

Tärkeimpiä muutoksia ovat seuraavat:
Moldovan tasavallan kansalaiset, joilla on voimassa oleva biometrinen passi, eivät tarvitse 
viisumia lyhytaikaista oleskelua varten. Henkilöltä, joilla on voimassa oleva biometrinen 
passi, ei vaadita viisumia jäsenvaltioiden alueelle tuloa, alueelta poistumista tai alueen 
kauttakulkua varten.
Matkan tarkoitukseen liittyviä asiakirjoja koskevia vaatimuksia on yksinkertaistettu useiden 
henkilöryhmien osalta, joita ovat kansainvälistä rahti- ja matkustajaliikennettä hoitavat 
kuljettajat sekä toimittajat ja heidän tekniset avustajansa, EU:n kansalaisten lähisukulaiset ja 
EU:n virallisten, rajat ylittävien yhteistyöohjelmien osanottajat.
Myös toistuvaisviisumin myöntämisedellytyksiä on helpotettu tiettyjen henkilöryhmien, kuten 
Euroopan unionissa laillisesti oleskelevien henkilöiden luona vierailevien puolisoiden, lasten 
ja vanhempien kohdalla.

Viisumimaksusta vapautetaan kokonaan seuraavat laajemmat hakijaryhmät: Euroopan unionin 
kansalaisten lähisukulaiset, toimittajien mukana ammattitehtävissä matkustavat tekniset 
avustajat, 25-vuotiaat ja sitä nuoremmat henkilöt, jotka osallistuvat voittoa tuottamattomien 
järjestöjen järjestämiin seminaareihin, konferensseihin sekä urheilu-, kulttuuri- tai 
koulutustapahtumiin, 
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Lisäksi Moldovan kansalaiset voivat hakea viisumiaulkoiselta palveluntarjoajalta, jonka 
kanssa jäsenvaltio tekee yhteistyötä viisumin myöntämiseksi ja jolla on mahdollisuus periä 
enintään 30 euron palvelumaksu,
Moldovan kansalaiset vapautetaan myös vaatimuksesta, jonka mukaan hakijan on hakemusta 
jättäessään oltava läsnä henkilökohtaisesti.

Esittelijän huomioita

EU:n jäsenvaltioihin matkustavien Moldovan kansalaisten lyhyiden oleskelujen 
viisumimenettelyn helpottaminen syventää Moldovan ja EU:n yhteistyötä ja valmistelee EU:n 
ja Moldovan läheisempiä suhteita. 

Ottaen huomioon, että Moldovan tasavalta tavoittelee läheisempiä suhteita Euroopan unioniin, 
tämä muutettu sopimus edustaa rohkaisevaa edistysaskelta ja edistää henkilökohtaista 
vuorovaikutusta, taloudellista kehitystä, kulttuuriyhteistyötä, tieteellistä vuoropuhelua, 
vakautta, turvallisuutta ja kansalaisten hyvinvointia; 

Viisumimenettelyn helpottaminen vähentää Schengen-alueelle matkustamisen valmisteluun 
kuluvaa aikaa ja kustannuksia.

Lyhyiden oleskelujen viisumimenettelyn helpottaminen ei muuta maahantulon ja oleskelun 
edellytyksiä, joista säädetään Schengenin rajasäännöstössä lyhytaikaisen oleskelun osalta ja 
jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä pitkäaikaisen oleskelun osalta. Se ei myöskään 
merkitse sitä, että maahantulon ja oleskelun ehtojen täyttämistä ei valvottaisi. Moldovan 
kansalaiset ovat velvollisia perustelemaan matkansa tarkoituksen ja edellytykset.

Eurostatin viralliset tiedot vuosilta 2006–2011 osoittavat, että laiton oleskelu ja laittomat 
rajanylitykset ovat ennallaan ja että Moldovan kansalaisten muuttoliike EU:hun on pysynyt 
melko vakaana tai lisääntynyt vain kohtalaisesti. Yliopistollisen Eurooppa-instituutin 
siirtolaisuuspolitiikan keskuksen arvion mukaan väliaikainen ja lyhyen aikavälin muuttoliike 
Moldovan tasavallasta EU:hun lisääntyy, olipa kyse sitten vilpittömässä mielessä tehdyistä 
vierailuista (enemmistö) tai lyhytaikaisesta työskentelystä. On kuitenkin todettava, että 
aikaisempien kokemusten perusteella (esim. Keski-Euroopan maiden kansalaisia koskevan 
viisumipakon poistaminen 1990-luvun puolivälissä ja niiden liittyminen EU:hun vuonna 
2004) liikkuvuuden esteiden poistaminen johtaa muuttoliikkeen lisääntymiseen, joka kuinkin 
vakiintuu ajan mittaan. Vapaa liikkuvuus on vaikuttanut myönteisesti EU:n talouteen ja 
vastannut EY:n työmarkkinoiden tarpeisiin.

Viisumien myöntämisen helpottaminen antaa myös Moldovalle mahdollisuuden vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden aloilla tarvittavien uudistusten täytäntöönpanoon. Tässä yhteydessä 
on muistutettava useista ensisijaisista toimintatavoitteista:

– tehokkaan, kokonaisvaltaisen valtionrajojen valvontajärjestelmän kehittäminen 
kaikilla Moldovan rajoilla – rajavalvonta Transnistrian vastaisella rajalla mukaan 
lukien;
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– maahanmuuttovirtojen tehokkaan hallinnan varmistaminen;

– korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisy ja torjunta, ihmiskauppa mukaan 
lukien, sekä hallinnollisten ja oikeudellisten valmiuksien vahvistaminen; 

– naapurimaiden, erityisesti Ukrainan kanssa harjoitettavan yhteistyön tehostaminen.

Lisäksi esittelijä korostaa seuraavien näkökohtien merkitystä sopimuksen 
voimaantulon yhteydessä:

– Moldovan viranomaisten olisi erityisesti vaihdettava säännöllisesti EU:n 
viranomaisten kanssa tietoja kadonneista ja varastetuista biometrisistä passeista 
käyttäen erityisesti hyväksi Interpolin kadonneiden ja varastettujen 
matkustusasiakirjojen tietokantaa;

– Moldovan viranomaisten olisi organisoitava tiedotuskampanjoita, jotta kansalaiset 
voivat hyötyä uusista mahdollisuuksista, sekä selvennettävä viisumivapaaseen 
matkustamiseen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia, mukaan lukien tiedot säännöistä, 
joilla säännellään pääsyä EU:n työmarkkinoille (myös EU:n maahanmuuttoportaalin 
kautta) sekä vastuuta viisumivapauden väärinkäytöstä;

– kokonaisoleskeluajan laskemisen pitäisi olla mahdollista uusien tietojärjestelmien 
avulla ja mainittu tieto olisi tallennettava kaikilla ulkorajoilla tulevaisuudessa käyttöön 
otettavan älykkäitä rajoja koskevan lainsäädännön mukaisesti; 

– jäsenvaltioiden olisi yhdenmukaistettava kolmansien maiden kansalaisten laittoman 
työnteon torjuntaa koskevat säännöt työnantajiin kohdistuvia seuraamuksia koskevan 
direktiivin mukaisesti ja edistettävä myös jatkossa laillista maahanmuuttoa EU:n 
alueelle.

Esittelijä katsoo, että tämä viisumien myöntämisen helpottamista koskeva direktiivi tarjoaa 
EU:lle ja Moldovalle mahdollisuuden keskinäiseen lähentymiseen ja että sen myötä voidaan 
välttää jakolinjojen muodostuminen EU:n ja sen naapurimaan välille.

Esittelijä ehdottaa, että nämä myönteiset parannukset huomioon ottaen Euroopan parlamentin 
olisi tuettava täysin tämän sopimuksen hyväksyntää.


