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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej
w projekcie aktu.)
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy między Unią Europejską
a Republiką Mołdowy zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką 
Mołdowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz
(12012/2012 – C7-0201/2012 – 2012/0140(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt decyzji Rady (12012/2012),

– uwzględniając Umowę między Unią Europejską a Republiką Mołdowy zmieniającą 
Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy o ułatwieniach
w wydawaniu wiz (10871/2012),

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na podstawie 
art. 77 ust. 2 lit. a) oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (C7-0201/2012),

– uwzględniając art. 81 oraz art. 90 ust. 7 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych (A7-0000/2013),

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, 
jak również rządom i parlamentom państw członkowskich i Republiki Mołdawii.
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UZASADNIENIE

Kontekst

Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy o ułatwieniach w wydawaniu 
wiz obowiązuje od 1 stycznia 2008 r.

W październiku 2010 r. weszła w życie umowa o małym ruchu granicznym między Rumunią
a Republiką Mołdawii.

W dniach 13 maja - 14 grudnia 2011 r. Komisja, upoważniona przez Radę, przeprowadziła 
negocjacje z Republiką Mołdawii w sprawie umowy zmieniającej umowę o ułatwieniach
w wydawaniu wiz. Umowę tę sfinalizowano 22 marca 2012 r., a obecnie prowadzone są 
konsultacje z Parlamentem na temat wniosku w sprawie decyzji Rady dotyczącej zawarcia 
tych dwóch umów.

Treść umowy zmieniającej umowę o ułatwieniach w wydawaniu wiz

Zmieniona umowa o ułatwieniach w wydawaniu wiz między Unią Europejską i Mołdawią 
obejmuje pierwotną umowę i zapewnia usprawnienia z korzyścią dla obywateli Mołdawii.

Umowa zmieniająca ma na celu dalsze ułatwienie wydawania obywatelom Republiki 
Mołdawii wiz na planowany pobyt przez 90 dni w okresie 180 dni oraz przewiduje zniesienie 
wiz dla obywateli mołdawskich pod pewnymi warunkami.

Oto najważniejsze zmiany w umowie:
Obywatele Republiki Mołdawii legitymujący się ważnym służbowym paszportem 
biometrycznym są zwolnieni z obowiązku wizowego w przypadku krótkich pobytów.
Posiadacze ważnych paszportów biometrycznych mogą wjechać na terytorium państw 
członkowskich, opuścić to terytorium lub przejechać przez nie bez wizy.
Uproszczono dokumenty, jakie należy przedstawić, by potwierdzić cel podróży, w przypadku 
szerszej kategorii wnioskodawców, takich jak kierowcy świadczący międzynarodowe usługi
w zakresie transportu towarowego i pasażerskiego, dziennikarze i ich ekipy techniczne, bliscy 
krewni obywateli UE i uczestnicy oficjalnych programów UE w dziedzinie współpracy 
transgranicznej.  

Obowiązują też uproszczone kryteria wydawania wiz wielokrotnego wjazdu w przypadku 
szerszej kategorii osób, np. małżonków, dzieci i rodziców odwiedzających obywateli 
Republiki Mołdawii przebywających legalnie w Unii Europejskiej.
Z całkowitego zwolnienia z opłaty wizowej skorzysta szersza kategoria wnioskodawców:
bliscy krewni obywateli Unii Europejskiej, ekipa towarzysząca dziennikarzom, młodzi 
uczestnicy seminariów, konferencji, imprez sportowych, kulturalnych i oświatowych 
organizowanych przez organizacje nienastawione na zysk, przedstawiciele społeczeństwa 
obywatelskiego, uczestnicy oficjalnych programów UE w dziedzinie współpracy 
transgranicznej.
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Ponadto obywatele Mołdawii będą mieli możliwość ubiegania się o wizę za pośrednictwem 
zewnętrznego usługodawcy, z którym dane państwo członkowskie współpracuje w zakresie 
wydawania wiz, za opłatą nieprzekraczającą 30 euro.
Obywatele Mołdawii będą też zwolnieni z wymogu osobistego złożenia wniosku.

Uwagi sprawozdawcy

Ustanowienie krótkoterminowego ruchu bezwizowego dla obywateli Mołdawii 
podróżujących do państw UE pozwoli pogłębić współpracę z UE i pomoże zacieśnić więź
z Unią Europejską.

Z uwagi na europejskie aspiracje Republiki Mołdawii zmieniona umowa stanowi obiecujący 
krok naprzód i będzie sprzyjać kontaktom międzyludzkim, rozwojowi gospodarczemu, 
dialogowi kulturalnemu i naukowemu, stabilności, bezpieczeństwu i dobrobytowi obywateli.

Liberalizacja przepisów wizowych skróci czas i obniży koszty związane z podróżą do strefy 
Schengen.

Krótkoterminowy ruch bezwizowy nie zmieni warunków wjazdu i pobytu obywateli 
Mołdawii, które określono w kodeksie granicznym Schengen w odniesieniu do krótkich 
pobytów i w prawie krajowym państw członkowskich w odniesieniu do długich pobytów. 
Poza tym nie oznacza on zniesienia kontroli warunków wjazdu i pobytu. Obywatele Mołdawii 
będą musieli uzasadnić cel i warunki swojej podróży.

Z oficjalnych danych EUROSTATU-u wynika, że w odniesieniu do ruchów migracyjnych 
obywateli Mołdawii do UE między 2006 i 2011 r. poziom nielegalnych pobytów
i przekroczeń granicy ustabilizował się lub zwiększył jedynie nieznacznie. Ośrodek Polityki 
Migracyjnej Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego przewiduje wzrost tymczasowych
i krótkoterminowych przepływów z Republiki Mołdawii do UE w przypadku osób 
podróżujących w dobrej wierze i pracowników zatrudnionych krótkoterminowo. Jednak 
wcześniejsze doświadczenia (np. zniesienie obowiązku wizowego dla obywateli państw 
Europy Środkowo-Wschodniej w połowie lat 90. XX w. czy przystąpienie tych państw do UE
w 2004 r.) pokazują, że zniesienie ograniczeń w przemieszczaniu się oznacza nasilenie się 
migracji, która jednak z czasem stabilizuje się. Swoboda przemieszczania się miała korzystny 
wpływ na gospodarkę UE i pozwoliła zaspokoić potrzeby rynku pracy w UE.

Liberalizacja przepisów wizowych stanowi dla Mołdawii również okazję do wdrożenia 
koniecznych reform w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. W tym 
kontekście należy przywołać niektóre działania priorytetowe:

– postępy w zakresie tworzenia systemu skutecznego i kompleksowego zarządzania 
mołdawską granicą państwową na wszystkich jej odcinkach, w tym zarządzania 
naddniestrzańskim odcinkiem granicy;

– zapewnienie skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi;
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– zapobieganie korupcji, przestępczości zorganizowanej, w tym handlowi ludźmi, oraz 
zwalczanie tych zjawisk, wzmocnienie potencjału administracyjnego i sądowego;

– zacieśnienie współpracy z sąsiednimi państwami, w tym z Ukrainą.

Ponadto sprawozdawca podkreśla znaczenie następujących aspektów z chwilą wejścia
w życie tej umowy:

– mołdawskie organy powinny wymieniać się z organami UE danymi o zgubionych
i skradzionych paszportach biometrycznych, w szczególności korzystając z bazy 
danych Interpolu dotyczącej zgubionych i skradzionych dokumentów podróży;

– mołdawskie organy powinny organizować kampanie informacyjne, by umożliwiać 
obywatelom korzystanie z nowych możliwości, wyjaśniać prawa i obowiązki 
wynikające z podróży bezwizowych, w tym informować o zasadach dostępu do rynku 
pracy UE (m.in. za pomocą unijnego portalu na temat imigracji) i o odpowiedzialności 
za wszelkie nadużycia praw w ramach systemu bezwizowego;

– nowe systemy informatyczne powinny umożliwiać obliczanie łącznego czasu pobytu,
a dane te powinny być dostępne na wszystkich odcinkach granicy zewnętrznej zgodnie
z przyszłymi przepisami dotyczącymi inteligentnych granic;

– państwa członkowskie powinny ujednolicić zasady zakazujące nielegalnego 
zatrudniania obywateli państw trzecich, co zapoczątkowano w dyrektywie dotyczącej 
sankcji wobec pracodawców, i nadal ułatwiać legalną migrację do UE.

Sprawozdawca doszedł do wniosku, że umowa o ułatwieniu wydawania wiz stwarza UE
i Republice Mołdawii szansę na zbliżenie i zapobiegnięcie tworzeniu linii podziałów między 
UE i jej sąsiadem. 

Sprawozdawca proponuje, by z uwagi na te pozytywne zmiany Parlament Europejski 
całkowicie poparł wyrażenie zgody na zawarcie tej umowy.


