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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni 
Ewropea u r-Repubblika tal-Moldova
li jemenda l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea
u r-Repubblika tal-Moldova dwar l-iffaċilitar tal-ħruġ ta' viżi
(12012/2012 – C7-0201/2012 – 2012/0140(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (12012/2012),

– wara li kkunsidra l-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Moldova li jemenda 
l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Moldova dwar l-iffaċilitar tal-ħruġ 
ta’ viżi (10871/2012),

– wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni preżentata mill-Kunsill skont l-
Artikolu 77(2), punt (a) u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a), tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C7-0201/2012),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 81 u 90(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-
Intern (A7-0000/2013),

1. Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri u tar-
Repubblika tal-Moldova.
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NOTA SPJEGATTIVA

Sfond

Fl-1 ta' Jannar 2008 daħal fis-seħħ il-Ftehim dwar l-Iffaċilitar tal-Viżi bejn il-Komunità 
Ewropea u r-Repubblika tal-Moldova.

Il-Ftehim dwar it-Traffiku Lokali tal-Fruntiera (LBT) bejn ir-Rumanija u r-Repubblika tal-
Moldova daħal fis-seħħ f'Ottubru 2010.

In-negozjati mar-Repubblika tal-Moldova fuq Ftehim li jemenda l-Ftehim dwar l-Iffaċilitar 
tal-Viżi tmexxew mill-Kummissjoni bejn it-13 ta' Mejju 2011 u l-14 ta' Diċembru 2011, wara 
l-awtorizzazzjoni li ngħatat mill-Kunsill. Il-ftehim kien iffinalizzat fit-22 ta' Marzu 2012, u 
issa l-Parlament qiegħed jiġi kkonsultat dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-
konklużjoni ta’ dawn iż-żewġ ftehimiet.

Kontenut tal-Ftehim li jemenda l-Ftehim dwar l-Iffaċilitar tal-Viżi

Dan il-Ftehim emendat dwar l-Iffaċilitar tal-Viżi bejn l-Unjoni Ewropea u l-Moldova jressaq 
'il quddiem il-ftehim oriġinali u joffri titjib ċar għaċ-ċittadini tal-Moldova.

L-għan tal-Ftehim li jemenda huwa biex jiffaċilita aktar il-ħruġ ta' viżi liċ-ċittadini tar-
Repubblika tal-Moldova għal soġġorn intiż ta' 90 jum għal kull perjodu ta' 180 jum u biex 
jipprevedi l-eżenzjoni mill-viża għaċ-ċittadini tal-Moldova skont ċerti kundizzjonijiet.

L-emendi ewlenin tal-ftehim huma kif ġej:
Iċ-ċittadini tar-Repubblika tal-Moldova detenturi ta’ passaporti b' servizz bijometriku huma 
eżentati mill-ħtieġa tal-viża għal żjarat qosra. Dawk li għandhom passaport bijometriku validu 
jistgħu jidħlu, joħorġu jew jagħmlu tranżitu mit-territorji tal-Istati Membri mingħajr viża.

Id-dokumenti li jridu jiġu preżentati fir-rigward tal-għan tal-vjaġġ ġew simplifikati għal 
kategorija usa’ ta' applikanti, bħal sewwieqa li jsuqu f'servizzi ta' trasport internazzjonali ta' 
tagħbija, ġurnalisti u l-persunal tekniku tagħhom, qraba viċini ta' ċittadini tal-UE u 
parteċipanti fil-programmi uffiċjali ta' kooperazzjoni transkonfinali tal-UE.

Hemm ukoll kriterja simplifikata għall-ħruġ ta' viżi għal dħul multiplu għal kategorija usa’ ta' 
persuni, bħal konjuġi, tfal u ġenituri li jżuru ċittadini tar-Repubblika tal-Moldova legalment 
residenti fl-Unjoni Ewropea, eċċ..
Kategorija usa’ ta' applikanti se jibbenefikaw minn eżenzjoni sħiħa tal-ħlas għall-viża: qraba 
viċini ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea, persunal li jakkumpanja l-ġurnalisti, parteċipanti żgħar 
f'seminars, f'konferenzi, fl-isports, fl-avvenimenti kulturali jew edukattivi, organizzati minn 
organizzazzjonijiet mingħajr skop ta' qligħ, rappreżentanti tas-soċjetà ċivili, parteċipanti tal-
programmi uffiċjali ta' kooperazzjoni transkonfinali tal-UE.
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Barrra minn hekk, iċ-ċittadini tal-Moldova se jkollhom il-possibbiltà li japplikaw permezz ta' 
fornitur estern tas-servizz, li miegħu l-Istat Membru jikkoopera fir-rigward tal-ħruġ ta' viżi, 
għal ħlas sa massimu ta' EUR 30.
Fl-aħħar nett, iċ-ċittadini tal-Moldova se jiġu eżentati mir-rekwiżit li jidhru personalment 
meta titressaq applikazzjoni.

Osservazzjonijiet mir-rapporteur

L-istabbiliment ta' reġim ħieles mill-viża għal perjodu qasir għaċ-ċittadini tal-Moldova li 
jivvjaġġaw lejn pajjiżi tal-UE se jwassal għal kooperazzjoni iktar fil-fond mal-UE u se jwitti 
t-triq għal relazzjoni iktar mill-qrib mal-Unjoni Ewropea.

Fid-dawl tal-aspirazzjonijiet Ewropej tar-Repubblika tal-Moldova, dan il-ftehim kif emendat 
jirrappreżenta pass inkuraġġanti 'l quddiem u għandu jippromwovi l-kuntatti bejn il-persuni, l-
iżvilupp ekonomiku, id-djalogu kulturali u xjentifiku, l-istabbiltà, is-sigurtà u l-benesseri taċ-
ċittadini.

Il-liberalizzazzjoni tal-viża se tnaqqas il-perjodu ta' żmien u l-ispejjeż relatati mal-ivvjaġġar 
fiż-żona Schengen.

Ir-reġim ħieles mill-viża għal perjodu qasir mhux se jbiddel il-kundizzjonijiet tad-dħul u l-
permanenza għaċ-ċittadini tal-Moldova kif stabbilit fil-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen għal 
żjarat qosra u fil-liġi nazzjonali tal-Istati Membri għal żjarat twal. Barra minn hekk, dan ma 
jfissirx li ma jkunx hemm kontrolli tal-kundizzjonijiet tad-dħul u l-permanenza. Iċ-ċittadini 
tal-Moldova għandhom jiġġustifikaw l-għan u l-kundizzjonijiet tal-vjaġġ tagħhom.

Skont id-data uffiċjali tal-EUROSTAT, bejn l-2006 u l-2011, is-soġġorn illegali u l-qsim 
illegali tal-fruntieri saru xejra pjuttost stabbli jew li qed tiżdied biss bil-moderazzjoni f'termini 
ta' movimenti migratorji ta' ċittadini mill-Moldova lejn l-UE. L-Istitut Universitarju Ewropew 
- iċ-Ċentru tal-Politika dwar il-Migrazzjoni jipprevedi żieda fil-flussi temporanji u fuq medda 
qasira ta' żmien mir-Repubblika tal-Moldova lejn l-UE, għal viżitaturi b'rieda tajba jew għal 
impjegati fuq perjodu qasir. Madankollu, abbażi tal-esperjenzi preċedenti (eż. it-tneħħija tal-
obbligu tal-viża għaċ-ċittadini tal-Istati tal-Ewropa Ċentrali f'nofs is-snin disgħin jew l-
adeżjoni tagħhom tal-2004 mal-UE), it-tneħħija ta' ostaklu għall-moviment twassal għal żieda 
fil-migrazzjoni li biż-żmien issir stabbli. Il-moviment liberu kellu riżultati favorevoli fuq l-
ekonomija tal-UE u rrisponda għall-ħtiġijiet fis-suq tax-xogħol tal-UE.

Il-liberalizzazzjoni tal-viża hija wkoll opportunità għall-Moldova sabiex timplimenta r-riformi 
meħtieġa fil-qasam tal-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja. F'dan ir-rigward, ta' min ifakkar xi 
prijoritajiet li għandha tittieħed azzjoni dwarhom:

– progress lejn sistema ta' mmaniġġjar effiċjenti u komprensiv tal-fruntiera tal-istat fuq 
is-setturi kollha tal-fruntiera tal-Moldova, inkluż l-immaniġġjar tal-fruntiera tul iż-
żona tat-Transnistrija;

– iżgurar ta' mmaniġġjar effiċjenti tal-flussi migratorji;
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– prevenzjoni u ġlieda kontra l-korruzzjoni, il-kriminalità organizzata, inkluż it-traffikar 
tal-bnedmin, filwaqt li tissaħħaħ il-kapaċità amministrattiva u ġudizzjarja;

– tisħiħ tal-kooperazzjoni mal-pajjiżi ġirien, b'mod partikolari mal-Ukraina

Barra minn hekk, ir-rapporteur jenfasizza l-importanza tal-aspetti li ġejjin mad-dħul 
fis-seħħ ta' dan il-ftehim:

– L-awtoritajiet tal-Moldova għandhom jagħmlu skambju ta' data mal-awtoritajiet tal-
UE dwar passaporti biometriċi mitlufa u misruqa, b'mod partikolari bl-użu tad-data 
tal-Interpol dwar id-Dokumenti tal-Ivvjaġġar Misruqa jew Mitlufa;

– L-awtoritajiet tal-Moldova għandhom jorganizzaw kampanji ta' informazzjoni sabiex 
in-nies jitħallew jieħdu vantaġġ mill-possibilitajiet il-ġodda, jikkjarifikaw id-drittijiet u 
l-obbligi ta' vjaġġar mingħajr viża, inkluża informazzjoni dwar ir-regoli li jirregolaw l-
aċċess għas-suq tax-xogħol fl-UE (inkluż permezz tal-Portal tal-UE dwar l-
Immigrazzjoni) u r-responsabbiltà għal kwalunkwe abbuż tad-drittijiet skont ir-reġim 
ħieles mill-viża;

– is-Sistemi ġodda tal-IT għandhom ikunu kapaċi jikkalkulaw il-perjodu totali taż-żjara 
u din id-data għandha tiġi introdotta fit-taqsimiet tal-fruntieri esterni kollha skont il-
leġiżlazzjoni futura dwar fruntieri intelliġenti;

– l-Istati Membri għandhom jarmonizzaw ir-regoli kontra l-impjieg illegali taċ-ċittadini 
ta' pajjiżi terzi, kif mibdija mid-Direttiva tas-Sanzjonijiet kontra min Iħaddem, u 
jkomplu jiffaċilitaw il-migrazzjoni legali lejn l-UE;

Ir-rapporteur ikkonkluda li dan il-ftehim dwar il-faċilitazzjoni tal-viża joffri l-opportunità 
għall-UE u għar-Repubblika tal-Moldova li jersqu viċin xulxin u jiġi evitat li jinħolqu linji ta' 
diviżjoni bejn l-UE u l-ġar tagħha.

Ir-rapporteur jipproponi li, fid-dawl ta’ dan it-tijib pożittiv, il-Parlament Ewropew għandu 
jappoġġa bis-sħiħ l-approvazzjoni ta’ dan il-ftehim.


