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Az eljárások jelölései
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

A Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság közötti, a vízumok kiadásának 
megkönnyítéséről szóló megállapodás módosításáról szóló, az Európai Unió és a 
Moldovai Köztársaság közötti megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra 
irányuló tervezetről
(12012/2012 – C7-0201/2012 – 2012/0140(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (12012/2012),

– tekintettel az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság közötti, a vízumok kiadásának 
megkönnyítéséről szóló megállapodás módosításáról szóló, az Európai Unió és a 
Moldovai Köztársaság közötti megállapodásra (10871/2012),

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 77. cikke (2) 
bekezdése a) pontjával és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjával () 
összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C7-0201/2012),

– tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikkének (7) bekezdésére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság ajánlására (A7-0000/2013),

1. egyetért a megállapodás megkötésével;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok, illetve a Moldovai Köztársaság kormányának és parlamentjének.
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INDOKOLÁS

Előzmények

Az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság közötti vízumkönnyítési megállapodás 
2008. január 1-jén lépett hatályba.

A Románia és a Moldovai Köztársaság közötti kishatárforgalmi megállapodás 2010 
októberében lépett hatályba.

A Tanácstól kapott felhatalmazást követően a Bizottság 2011. május 13. és december 14. 
között tárgyalásokat folytatott a Moldovai Köztársasággal a vízumkönnyítési megállapodást 
módosító megállapodásról. A megállapodás véglegesítésére 2012. március 22-én került sor, 
jelenleg pedig a Parlamenttel folyik a konzultáció a két megállapodás jóváhagyásáról szóló 
tanácsi határozatra irányuló javaslatról.

A vízumkönnyítési megállapodást módosító megállapodás tartalma

Az Európai Unió és a Moldovai Köztársaság közötti, módosított vízumkönnyítési 
megállapodás tökéletesíti az eredeti megállapodást, és határozottan megkönnyíti a moldovai 
állampolgárok helyzetét.

A megállapodás módosításának célja a vízumok Moldovai Köztársaság állampolgárai részére 
történő kiadásának további könnyítése 180 napos időszakonként 90 napra tervezett 
tartózkodás esetén, és bizonyos feltételek mellett vízummentesség biztosítása részükre.

A megállapodás legfontosabb módosításai:

A Moldovai Köztársaság biometrikus szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgárai 
mentesülnek a rövid távú tartózkodásra vonatkozó vízumkötelezettség alól. Az érvényes 
biometrikus szolgálati útlevéllel rendelkezők vízum nélkül léphetnek be a tagállamok 
területére, vízum nélkül hagyhatják el a tagállamok területét, és vízum nélkül utazhatnak át 
rajta.
Az utazás céljának igazolására benyújtandó dokumentumokat egyszerűsítették a kérelmezők 
kibővített körét illetően, például a nemzetközi teher- és személyszállító járművek vezetői, az 
újságírók és az őket kísérő technikai személyzet tagjai, valamint az uniós polgárok közeli 
hozzátartozói, illetve a határokon átnyúló hivatalos uniós együttműködési programok 
résztvevői esetében.

A többszöri belépésre jogosító vízumok kiadásának feltételeit is egyszerűsítették egy 
szélesebb kategóriát illetően, például azon házastársak, gyermekek és szülők esetében, akik a 
Moldovai Köztársaságnak a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó állampolgárait 
látogatják meg, stb.

A kérelmezők szélesebb köre mentesül majd teljes egészében a vízumdíj alól: uniós polgárok 
közeli hozzátartozói, az újságírókat kísérő technikai személyzet, nonprofit szervezetek által 
szervezett szemináriumok, konferenciák, sport-, kulturális vagy oktatási események fiatal 
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résztvevői, a civil szervezetek képviselői és a határokon átnyúló hivatalos uniós 
együttműködési program résztvevői.

Ezenfelül a moldovai állampolgárok számára lehetővé válik, hogy – legfeljebb 30 EUR 
összegű szolgáltatási díj ellenében – olyan külső szolgáltatón keresztül nyújtsák be az 
igénylést, amellyel a tagállam vízumkiadás céljából együttműködik.
Végezetül pedig a moldovai állampolgárok mentesülni fognak a vízumkérelem személyes 
benyújtására vonatkozó követelmény alól.

Az előadó megállapításai

Az uniós országokba utazó moldovai állampolgárok számára rövid távú tartózkodás esetén 
érvényes vízummentesség bevezetése elmélyíti az Unióval való együttműködést, és előkészíti 
a szorosabb kapcsolatot.

Tekintettel a Moldovai Köztársaság európai integrációs törekvéseire, e módosított 
megállapodás ösztönző lépésnek tekintendő, és elő fogja mozdítani az emberek közötti 
kapcsolatokat, a gazdasági fejlődést, a kulturális és tudományos párbeszédet, a stabilitást, a 
biztonságot és a polgárok jólétét.

A vízumliberalizáció révén csökkenni fog a schengeni térségbe történő utazások idő- és 
költségvonzata.

A rövid távú tartózkodás esetén érvényes vízummentesség következtében nem változnak meg 
a moldovai állampolgárok belépésére és tartózkodására vonatkozó, a rövid tartózkodást 
illetően a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódexben, a hosszú távú tartózkodást illetően pedig a 
tagállami jogszabályokban rögzített feltételek. Továbbá az új rendszerben nem szűnik meg a 
belépés és a tartózkodás feltételeinek ellenőrzése. A moldovai állampolgároknak igazolniuk 
kell majd utazásuk célját és feltételeit.

Az Eurostat hivatalos adatai szerint 2006 és 2011 között az Unióban jogellenesen tartózkodó, 
vagy a határt jogellenesen átlépő moldovai állampolgárok száma stabilizálódott, vagy csupán 
mérsékelten emelkedett. Az Európai Egyetemi Intézet Migrációs Politikai Központjának 
előrejelzése szerint a Moldovai Köztársaságból az EU-ba irányuló ideiglenes és rövid távra 
szóló migrációs áramlások növekedni fognak a jóhiszemű látogatások és a rövid távú 
foglalkoztatás terén. Azonban a korábbi tapasztalatok (pl. a közép-európai államok 
állampolgáraira vonatkozó vízumkötelezettség eltörlése az 1990-es évek közepén, illetve ezen 
államok 2004-es uniós csatlakozása) szerint a mozgás korlátozásának megszüntetése a 
migráció növekedését eredményezi, amely idővel stabilizálódik. A mozgás szabadságának 
bevezetése korábban is jó hatással volt az uniós gazdaságra, és lehetővé tette a munkaerő-
piaci igényekre való reagálást.

A vízumliberalizáció egyben lehetőséget biztosít Moldova számára, hogy végrehajtsa a 
szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség megteremtéséhez 
szükséges reformokat. E tekintetben emlékeztetni kell számos cselekvési prioritásra:
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– előrelépés a moldovai határ minden szakaszán – a Dnyeszter-melléki régióban is –
megvalósuló hatékony és átfogó államhatár-igazgatási rendszer felé,

– a migrációs áramlások hatékony kezelésének biztosítása;

– a korrupció, a szervezett bűnözés, többek között az emberkereskedelem megelőzése és 
az ellenük folytatott küzdelem a közigazgatási és igazságszolgáltatási kapacitás 
bővítése révén;

– a szomszédos országokkal, különösen Ukrajnával folytatott együttműködés fokozása.

Az előadó hangsúlyozza továbbá a következő, a megállapodás hatálybalépését 
követően fontos szempontokat:

– A moldovai hatóságoknak meg kell osztaniuk az elveszett és ellopott biometrikus 
útlevelekről szóló adatokat az uniós hatóságokkal, különösen az Interpol elveszett és 
ellopott úti okmányokat tartalmazó adatbázisának használata révén;

– A moldovai hatóságoknak tájékoztató kampányokat kell szervezniük, hogy az 
emberek élhessenek az új lehetőségekkel, e kampányok célja tehát a vízummentes 
utazáshoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek tisztázása, ideértve az uniós 
munkaerőpiachoz való hozzáférés szabályaira vonatkozó tájékoztatást (többek között 
az uniós bevándorlási portál útján) és a vízummentes rendszer biztosította jogokkal 
való visszaéléshez kapcsolódó felelősségre vonatkozó tájékoztatás;

– az új informatikai rendszernek képesnek kell lennie a tartózkodás teljes időtartamának 
kiszámítására, és ezen adatok nyilvántartását be kell vezetni a külső határ minden 
szakaszán, összhangban az intelligens határellenőrzésről szóló jövőbeli 
jogszabályokkal;

– a tagállamoknak harmonizálniuk kell a harmadik országbeli állampolgárok jogellenes 
foglalkoztatása elleni szabályokat a munkáltatókkal szembeni szankciókról szóló 
irányelv kezdeményezésének megfelelően, valamint tovább kell könnyíteniük az EU-
ba irányuló jogszerű migrációt;

Az előadó arra a következtetésre jutott, hogy a szóban forgó vízumkönnyítési megállapodás 
lehetőséget biztosít arra, hogy az Unió és a Moldovai Köztársaság szorosabb kapcsolatba 
kerüljön egymással, és elkerülhető legyen választóvonalak kialakulása az Unió és egyik 
szomszédos állama között.

Az előadó javasolja, hogy a pozitív fejleményekre való tekintettel az Európai Parlament teljes 
mértékben támogassa e megállapodás jóváhagyását.


