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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de 
Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Moldavië tot wijziging van de 
Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Moldavië inzake de 
versoepeling van de afgifte van visa
(12012/2012 – C7-0201/2012 – 2012/0140(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad (12012/2012),

– gezien de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Moldavië tot wijziging 
van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Moldavië inzake 
de versoepeling van de afgifte van visa (10871/2012),

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 77, lid 
2, onder a), en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (C7-0201/2012),

– gezien artikel 81 en artikel 90, lid 7, van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken (A7-0172/2013),

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de 
Republiek Moldavië.
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TOELICHTING

Achtergrond 

Op 1 januari 2008 werd de visumversoepelingsovereenkomst tussen de Europese 
Gemeenschap en de Republiek Moldavië van kracht.

De overeenkomst inzake klein grensverkeer tussen Roemenië en de Republiek Moldavië werd 
van kracht in oktober 2010.

Nadat de Raad de Commissie daartoe had gemachtigd voerde de Commissie tussen 13 mei 
2011 en 14 december 2011 onderhandelingen met de Republiek Moldavië inzake een 
overeenkomst tot wijziging van de visumversoepelingsovereenkomst. Op 22 maart 2012 werd 
de laatste hand aan de overeenkomst gelegd en het Parlement wordt nu geraadpleegd over het 
voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van deze twee overeenkomsten. 

Inhoud van de overeenkomst tot wijziging van de visumversoepelingsovereenkomst

Deze gewijzigde visumversoepelingsovereenkomst tussen de Europese Unie en Moldavië is 
een verdere ontwikkeling van de oorspronkelijke overeenkomst en biedt duidelijke 
verbeteringen voor de Moldavische burgers.

De wijzigingsovereenkomst is bedoeld om de afgifte van visa voor een voorgenomen verblijf 
van 90 dagen per periode van 180 dagen aan de burgers van de Republiek Moldavië te 
versoepelen en te voorzien in een visumvrijstelling voor Moldavische burgers onder bepaalde 
voorwaarden.

De belangrijkste wijzigingen aan de overeenkomst zijn de volgende:
Burgers van de Republiek Moldavië die houder zijn van een biometrisch dienstpaspoort, zijn 
vrijgesteld van de visumplicht voor een kort verblijf; De houders van een geldig biometrisch 
dienstpaspoort hebben geen visum nodig voor een inreis in, een uitreis uit of een doorreis over 
het grondgebied van de lidstaten."
De over te leggen documenten betreffende het doel van de reis zijn vereenvoudigd voor een 
grotere groep van aanvragers, bijvoorbeeld chauffeurs die internationaal goederen- en 
personenvervoer verzorgen, journalisten en hun technisch personeel, naaste familieleden van 
EU-burgers en deelnemers aan officiële grensoverschrijdende EU-
samenwerkingsprogramma's.

Er gelden ook vereenvoudigde criteria voor de afgifte van meervoudige visa voor een grotere 
groep van personen, zoals echtgenoten, kinderen en ouders die op bezoek gaan bij burgers van 
de Republiek Moldavië die legaal in de EU verblijven, enz. 
Een grotere groep aanvragers zal volledig worden vrijgesteld van de leges: naaste 
familieleden van EU-burgers, het technisch personeel dat journalisten vergezelt, jonge 
deelnemers aan door non-profitorganisaties georganiseerde studiedagen, conferenties, 
sportieve, culturele of educatieve evenementen, vertegenwoordigers van maatschappelijke 
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organisaties en deelnemers aan officiële grensoverschrijdende EU-
samenwerkingsprogramma's.

Bovendien zullen de Moldavische burgers via een externe dienstverlener waarmee de lidstaat 
samenwerkt bij het afgeven van visa, tot 30 EUR kosten in rekening kunnen brengen. 

Tot slot zullen de Moldavische burgers worden vrijgesteld van de verplichting persoonlijk te 
verschijnen als zij een visum aanvragen; 

Opmerkingen van de rapporteur

De instelling van een regeling inzake visumvrijstelling voor korte verblijven voor de 
Moldavische burgers die naar EU-landen reizen, zal de samenwerking met de EU verdiepen 
en het pad effenen voor een hechtere relatie met de Europese Unie. 

Gezien de Europese aspiraties van de Republiek Moldavië betekent deze gewijzigde 
overeenkomst een bemoedigende stap voorwaarts en zij zal de menselijke contacten, de 
economische ontwikkeling, de culturele en wetenschappelijke dialoog, de stabiliteit, de 
veiligheid en het welzijn van de burgers verbeteren.

Visumversoepeling zal zorgen voor minder tijdverlies en minder kosten voor reizen naar de 
Schengenruimte.

De regeling inzake visumvrijstelling voor korte verblijven houdt geen wijziging in van de 
voorwaarden voor binnenkomst en verblijf van Moldavische burgers, zoals vastgelegd in de 
Schengengrenscode voor korte verblijven en in het nationaal recht van de lidstaten voor lange 
verblijven. Bovendien betekent het niet dat er geen controles zijn inzake de voorwaarden voor 
binnenkomst en verblijf. De Moldavische burgers zullen het doel en de omstandigheden van 
hun reis moeten rechtvaardigen .

Volgens de officiële cijfers van EUROSTAT inzake de migratiebewegingen van Moldavische 
burgers naar de EU, is tussen 2006 en 2011 het illegaal verblijf en het illegaal 
grensoverschrijdend verkeer op hetzelfde niveau gebleven of slechts lichtjes gestegen.   Het 
Centrum voor migratiebeleid  van het Europees Universitair Instituut voorziet een toename 
van tijdelijke en kortetermijnstromen van de Republiek Moldavië naar de EU, voor bonafide 
bezoekers of kortermijnwerknemers. Gebaseerd op vroegere ervaringen (bijvoorbeeld de 
opheffing van de visumplicht voor burgers van de landen van Midden- en Oost-Europa medio 
jaren 90 of bij hun toetreding tot de EU in 2004), leidt het opheffen van reisbeperkingen tot 
een toename van de migratie, maar na een tijd blijft deze op een stabiel niveau. Het vrij 
verkeer had positieve gevolgen voor de economie van de EU en beantwoordde aan de 
behoeften van de Europese arbeidsmarkt.

De visumliberalisering is ook een kans voor Moldavië om de hervormingen door te voeren die 
nodig zijn in de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid.  In dit verband moeten 
een aantal prioritaire actieterreinen worden aangestipt:
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– vooruitgang boeken op weg naar een systeem van efficiënt en omvattende grensbeheer 
voor alle sectoren van de Moldavische grenzen, met inbegrip van het grensbeheer in 
het Transdnjestrische gedeelte 

– zorgen voor het efficiënt beheer van de migratiestromen;

– corruptie en georganiseerde misdaad, met inbegrip van mensenhandel, voorkomen en 
bestrijden door het administratief en justitieel apparaat te versterken;

– de samenwerking met de buurlanden, met name Oekraïne, versterken;

Bovendien onderstreept de rapporteur het belang van de volgende aspecten bij de 
inwerkingtreding van deze overeenkomst:

– De Moldavische autoriteiten moeten met de EU-autoriteiten gegevens uitwisselen 
inzake verloren en gestolen biometrische paspoorten, met name door gebruik te maken 
van de gegevensbank van Interpol inzake verloren en gestolen reisdocumenten;

– De Moldavische autoriteiten moeten informatiecampagnes organiseren om de mensen 
in staat te stellen te profiteren van de nieuwe mogelijkheden, uitleg geven bij de 
rechten en plichten van visumvrij reizen, onder meer informatie over de voorschriften 
inzake de toegang tot de EU-arbeidsmarkt (onder meer via de EU-portaalsite over 
immigratie) en de aansprakelijkheid voor misbruik van rechten onder de visumvrije 
regeling;

– de nieuwe IT-systemen moeten het mogelijk maken de volledige periode van verblijf 
te berekenen en deze gegevens moeten worden ingevoerd in alle buitengrenssectoren 
overeenkomstig de toekomstige wetgeving inzake slimme grenzen;

– de lidstaten moeten zorgen voor de harmonisering van de voorschriften tegen de 
illegale tewerkstelling van onderdanen van derde landen, zoals geïntroduceerd door de 
richtlijn inzake sancties voor werkgevers, en zij moeten de legale migratie naar de EU 
verder versoepelen.

De rapporteur komt tot de conclusie dat deze overeenkomst inzake visumversoepeling de kans 
biedt aan de EU en de Republiek Moldavië om dichter bij elkaar te komen en om te vermijden 
dat er tussen de EU en haar buurland scheidslijnen ontstaan.

Gezien deze positieve verbeteringen stelt de rapporteur voor dat het Europees Parlement de 
goedkeuring van deze overeenkomst ten volle steunt.


