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projekte pasiūlytą teisinį pagrindą.)
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Moldovos Respublikos susitarimo, 
kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Moldovos Respublikos susitarimas dėl 
vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo, sudarymo projekto
(12012/2012 – C7-0201/2012 – 2012/0140(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (12012/2012),

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Moldovos Respublikos susitarimą, kuriuo iš dalies 
keičiamas Europos bendrijos ir Moldovos Respublikos susitarimas dėl vizų išdavimo 
tvarkos supaprastinamo (10871/2012),

– atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 77 straipsnio 2 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą  
(C7-0201/2012),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį ir 90 straipsnio 7 dalį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendaciją 
(A7-0000/2013),

1. pritaria susitarimo sudarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei 
Moldovos Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pagrindiniai faktai 

2008 m. sausio 1 d. įsigaliojo Europos bendrijos ir Moldovos Respublikos susitarimas dėl 
vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo.

2010 m. spalį įsigaliojo Rumunijos ir Moldovos Respublikos susitarimas dėl vietinio eismo 
per sieną.

Derybas su Moldovos Respublika dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo Komisija vykdė 
nuo 2011 m. gegužės 13 d. iki 2011 m. gruodžio 14  d., gavusi tam Tarybos leidimą. 
Susitarimas buvo parengtas 2012 m. kovo 22 d. ir šiuo metu su Parlamentu yra tariamasi dėl 
pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl šių dviejų susitarimų priėmimo. 

Susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas susitarimas dėl vizų išdavimo tvarkos 
supaprastinimo, turinys

Šiuo iš dalies pakeistu susitarimu dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinamo tarp Europos 
Sąjungos ir Moldovos yra pateikiamas pirminis susitarimas ir pateikiama Moldovos 
piliečiams naudingų pakeitimų.

Šio iš dalies keičiančio susitarimo tikslas yra papildomai palengvinti vizų išdavimą Moldovos 
Respublikos piliečiams, norintiems likti 90 dienų per 180 dienų laikotarpį  ir tam tikromis 
sąlygomis Moldovos piliečiams numatyti vizų režimo netaikymą.

Svarbiausi šio susitarimo pakeitimai yra šie:

Moldovos Respublikos piliečiams, turintiems biometrinius pasus, trumpo laikotarpio vizitui 
vizų režimas netaikomas. Galiojančių biometrinių pasų turėtojai gali įvažiuoti, išvažiuoti ir 
keliauti tranzitu per valstybių narių teritorijas be vizos.
Supaprastinta dokumentų, kuriuos reikia pateikti įrodant  kelionės tikslą, teikimo tvarka 
platesnei vizos prašytojų kategorijai, kaip pvz. tarptautinius krovinius ir keleivius 
pervežantiems vairuotojams, žurnalistams  ir  jų techninei komandai, artimiems ES piliečių 
giminaičiams ir oficialių ES tarpvalstybinio bendradarbiavimo programų dalyviams.  
Taip pat  supaprastinti daugkartinio įvažiavimo vizų išdavimo kriterijai platesnei asmenų 
kategorijai, kaip pvz. teisėtai ES gyvenančių Moldovos Respublikos piliečius lankantiems 
sutuoktiniams, vaikams  ir tėvams. 

Platesnei vizų prašytojų kategorijai nebus taikomas vizos išdavimo mokestis. Tai apima ES 
piliečių artimus giminaičius, žurnalistus lydinčios komandos narius, jaunus seminarų, 
konferencijų, sporto, kultūros ir švietimo renginių, organizuojamų NVO dalyvius, pilietinės 
visuomenės atstovus, ES tarpvalstybinio bendradarbiavimo programų dalyvius.  

Be to, Moldovos piliečiai vizos galės prašyti per išorės paslaugų teikėją, su kuriuo valstybė 
narė bendradarbiauja išduodant vizas, taikant ne didesnį kaip 30 EUR išdavimo mokestį.   
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Galiausiai, Moldovos piliečiams nebus taikomas reikalavimas teikiant prašymą dėl vizos 
išdavimo atvykti asmeniškai. 

Pranešėjo pastabos

Įtvirtinant bevizį režimą Moldovos piliečiams, trumpam laikui keliaujantiems į ES šalis, bus 
pagilintas bendradarbiavimas su ES ir paruoštas kelias glaudesniems ryšiams su Europos 
Sąjunga. 

Atsižvelgiant Moldovos Respublikos narystės ES lūkesčius, šiuo iš dalies pakeistu susitarimu 
yra padaromas žingsnis pirmyn ir skatinami asmeniniai žmonių kontaktai, ekonomikos  plėtra, 
mokslo ir kultūros srities dialogas, stabilumas, saugumas ir piliečių gerovė.

Vizų režimo liberalizavimu bus sumažintos su kelione į Šengeno zoną susijusios išlaidos ir 
sąnaudos.

Trumpalaikis bevizis režimas nepakeis Moldovos piliečių įvažiavimo ir pasilikimo sąlygų, 
kurios trumpų vizitų atveju yra  nustatytos Šengeno sienų kodekse, o ilgų vizitų atveju –
valstybių narių nacionalinėje teisėje. Be to, tai nereiškia, kad nebus vykdoma įvažiavimo ir 
pasilikimo sąlygų kontrolė. Moldovos piliečiai turės patvirtinti savo kelionės tikslus ir 
sąlygas.

Pagal oficialius EUROSTAT duomenis, laikotarpyje nuo 2006 m. iki 2011 m. su Moldovos 
piliečių migracijos į ES srautais susijusių neteisėto likimo ir sienos kirtimo atvejų skaičius 
stabilizavosi arba nežymiai didėjo. Europos universitetinis instituto migracijos politikos 
centro prognozėmis numatomas bona fide lankytojų arba pagal trumpalaikes darbo sutartis 
dirbančių asmenų iš Moldovos Respublikos į ES laikinų ir trumpalaikių srautų padidėjimas. 
Tačiau, remiantis ankstesne patirtimi (t.y. panaikinus vizas Rytų ir Centrinės Europos 
gyventojams 90-ojo dešimtmečio viduryje arba šioms šalims įstojus į ES), judėjimo ribojimų 
panaikinimas sąlygoja migracijos padidėjimą, tačiau ilgainiui jos mastai tampa stabilūs. 
Laisvas judėjimas atneša naudos ES ekonomikai ir juo reaguojama į ES darbo rinkos 
poreikius.

Vizų režimo liberalizavimas Moldovai yra ir galimybė įgyvendinti reikalingas reformas 
laisvės, saugumo ir teisingumo srityse. Šiuo klausimu būtina priminti keletą prioritetų:

– pažanga kuriant veiksmingą ir visapusišką valstybės sienų valdymo sistemą visuose 
Moldovos sienos atkarpose, įskaitant sienų valdymą Padnestrės regione;

– veiksmingas migracijos srautų valdymas;

– korupcijos prevencija ir kova, kova su organizuotu nusikalstamumu, įskaitant prekybą 
žmonėmis, stiprinant administracinius ir teisminius pajėgumus;

– glaudesnis bendradarbiavimas su kaimyninėmis šalimis, ypač Ukraina.
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Be to, pranešėjas pabrėžią, kad įsigaliojus šiam susitarimui būtina  atkreipti dėmesį 
šiuos aspektus:

– Moldovos valdžios institucijos turėtų keistis duomenimis su ES valdžios institucijomis 
apie prarastus ir pavogtus biometrinius pasus, ypač naudojantis Interpolo prarastų ir 
pavogtų kelionės dokumentų duomenų baze;

– Moldovos valdžios institucijos turėtų rengti informacines kampanijas, siekiant leisti 
asmenims pasinaudoti naujomis galimybėmis, paaiškinti su bevizėmis kelionėmis 
susijusias teises ir pareigas, įskaitant informaciją apie taisykles, reglamentuojančias 
prieigą prie ES darbo rinkos (pasinaudojant ir ES imigracijos portalu) bei informaciją 
apie atsakomybę už piktnaudžiavimą šio režimo suteikiamomis teisėmis;

– nauja  IT sistema reikia turėti galimybę apskaičiuoti bendrą buvimo trukmę, o šie 
duomenys turėtų būti prieinami visose išorės sienos atkarpose, laikantis būsimų 
pažangaus sienų  valdymo teisės aktų;

– valstybės narės turėtų suderinti taisykles, skirtas kovai su nelegaliu trečiųjų šalių 
piliečių įdarbinimu, kas buvo inicijuota direktyva dėl sankcijų darbdaviams ir toliau 
skatinti teisėtą migraciją į ES;

Pranešėjas daro išvadą, kad šis susitarimas dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinamo suteikia 
galimybę ES ir Moldovos Respublikai suartėti bei išvengti skiriamųjų linijų tarp ES ir jos 
kaimynų.

Pranešėjo siūlymu, atsižvelgiant į šiuos patobulinimus Europos Parlamentas turėtų pritarti 
šiam susitarimui.


