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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).



PR\924370PT.doc 3/8 PE504.072v01-00

PT

Í N D I C E

Página

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU..................5

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS.................................................................................................6



PE504.072v01-00 4/8 PR\924370PT.doc

PT



PR\924370PT.doc 5/8 PE504.072v01-00

PT

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

referente ao projeto de Decisão do Conselho relativa à conclusão do Acordo entre a 
União Europeia e a República da Moldávia que altera o Acordo entre a Comunidade 
Europeia e a República da Moldávia sobre a facilitação da emissão de vistos
(12012/2012 – C7-0201/2012 – 2012/0140(NLE))

(Aprovação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta de decisão do Conselho (12012/2012),

– Tendo em conta o Acordo entre a União Europeia e a República da Moldávia que altera o 
Acordo entre a Comunidade Europeia e a República da Moldávia sobre a facilitação da 
emissão de vistos (10871/2012),

– Tendo em conta o pedido de aprovação apresentado pelo Conselho nos termos do 
artigo 77.º, n.º 2, alínea a), e do artigo 218.º, n.º 6, segundo parágrafo, alínea a), do 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (C7-0201/2012),

– Tendo em conta os artigos 81.º e 90.º, n.º 7, do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação da Comissão das Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos 
Internos (A6-0000/2013),

1. Aprova a conclusão do Acordo;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos governos e parlamentos dos Estados-Membros e da República da 
Moldávia.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Contexto

Em 1 de janeiro de 2008 entrou em vigor o Acordo entre a Comunidade Europeia e a 
República da Moldávia sobre a facilitação de vistos.

O Acordo relativo ao pequeno tráfego fronteiriço (PTF) entre a Roménia e a República da 
Moldávia entrou em vigor em outubro de 2010.

Entre 13 de maio de 2011 e 14 de dezembro de 2011, com prévia autorização do Conselho, a 
Comissão levou a cabo negociações com a República da Moldávia sobre um Acordo que 
altera o acordo de facilitação de vistos. Este acordo foi finalizado em 22 de março de 2012, 
sendo agora o Parlamento consultado sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à 
conclusão destes dois acordos.

Conteúdo do Acordo que altera o acordo de facilitação de vistos

O Acordo alterado entre a União Europeia e a Moldávia sobre a facilitação da emissão de 
vistos constitui um progresso relativamente ao acordo inicial e providencia melhorias claras 
em benefício dos cidadãos moldavos.

O objetivo do Acordo modificativo é facilitar a emissão de vistos aos cidadãos da República 
da Moldávia para uma estadia prevista de 90 dias em cada período de 180 dias, bem como 
prever uma isenção de visto para os cidadãos moldavos, em determinadas condições.

As principais alterações ao texto do acordo são as seguintes:

Os cidadãos da República da Moldávia titulares de passaportes de serviço biométricos estão 
isentos da obrigação de visto para estadias de curta duração. Os titulares de passaportes de 
serviço biométricos válidos podem entrar, sair e transitar pelos territórios dos 
Estados-Membros sem vistos.

Os documentos a apresentar relacionados com a finalidade da viagem foram simplificados 
para uma categoria mais ampla de requerentes, tais como motoristas que efetuam serviços de 
transporte internacional de mercadorias e de passageiros, jornalistas e respetivas equipas 
técnicas, familiares próximos de cidadãos da UE e participantes em programas oficiais de 
cooperação transfronteiriça da UE.
Foram igualmente previstos critérios simplificados para a emissão de vistos de entradas 
múltiplas para uma categoria mais ampla de pessoas, tais como cônjuges, filhos e pais em 
visita a cidadãos da República da Moldávia que residam legalmente na União Europeia, etc.

Uma categoria mais ampla de requerentes beneficiará da isenção total da taxa de visto:
familiares próximos dos cidadãos da União Europeia, membros da equipa técnica que 
acompanha os jornalistas, jovens que participem em seminários, conferências, eventos 
desportivos, culturais ou educativos organizados por organizações sem fins lucrativos, 
representantes de organizações da sociedade civil, participantes em programas oficiais de 
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cooperação transfronteiriça da UE.
Além do mais, os nacionais moldavos poderão apresentar o pedido de visto junto de um 
prestador de serviços externo com o qual um Estado-Membro coopere para efeitos da emissão 
de vistos, mediante uma taxa até 30 EUR.

Por fim, os nacionais moldavos serão dispensados de comparecer pessoalmente para a 
apresentação de um pedido.

Observações do relator

Estabelecer um regime de isenção de vistos de curta duração para os nacionais moldavos que 
viajam para países da UE reforçará a cooperação com a UE e preparará o terreno para uma 
relação mais estreita com a União Europeia.

Tendo em conta as ambições europeias da República da Moldávia, o presente acordo, tal 
como alterado, representa um progresso encorajador e promove os contactos interpessoais, o 
desenvolvimento económico, cultural e científico, a estabilidade, a segurança e o bem-estar 
dos cidadãos.

A liberalização dos vistos reduzirá o tempo e os custos associados às viagens destinadas ao 
espaço Schengen.

O regime de isenção de vistos de curta duração não altera as condições de entrada e de 
permanência dos nacionais moldavos estabelecidas no Código das Fronteiras de Schengen 
para as estadias de curta duração e no direito nacional dos Estados-Membros relativo às 
estadias de longa duração. Além disso, não implica uma ausência de controlos relativos às 
condições de entrada e permanência. Os nacionais moldavos terão de justificar a finalidade e 
as condições da sua viagem.

De acordo com os dados oficiais do Eurostat, entre 2006 e 2011, a permanência ilegal e a 
passagem ilegal das fronteiras tornaram-se bastante estáveis, ou registaram apenas um 
crescimento moderado, em termos de movimentos migratórios de nacionais moldavos em 
direção à UE. O Instituto Universitário Europeu - Centro de Políticas Migratórias prevê um 
aumento dos fluxos temporários e a curto prazo da República da Moldávia para a UE, quer 
para visitas de boa-fé, quer para emprego a curto prazo. Não obstante, com base nas 
experiências anteriores (por exemplo, a supressão da obrigação de visto para os nacionais dos 
Estados da Europa Central e Oriental em meados da década de 90 ou a sua adesão à UE em 
2004), a supressão dos obstáculos à circulação resulta num aumento da migração, tendência 
esta que se estabiliza ao longo do tempo. A liberdade de circulação produziu resultados 
favoráveis na economia da UE e respondeu às necessidades do mercado do trabalho da União.

A liberalização dos vistos constitui também uma oportunidade para a Moldávia aplicar as 
reformas necessárias nos domínios da liberdade, segurança e justiça. Nesse sentido, cumpre 
recordar várias prioridades de ação:
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– Progresso no sentido de dispor de um sistema de gestão das fronteiras nacionais eficaz 
e abrangente em todos os setores fronteiriços moldavos, designadamente a gestão da 
fronteira do segmento da Transnístria;

– Assegurar a gestão eficaz dos fluxos migratórios;

– Prevenir e lutar contra a corrupção e o crime organizado, nomeadamente o tráfico de 
seres humanos, reforçando as capacidades administrativas e judiciárias;

– Intensificar a cooperação com os países vizinhos, particularmente com a Ucrânia.

Além disso, o relator destaca a importância dos seguintes aspetos aquando da entrada 
em vigor do acordo:

– As autoridades moldavas devem partilhar regularmente com as autoridades da UE 
dados sobre os passaportes biométricos perdidos e roubados, em especial através da 
base de dados da Interpol de documentos de viagem perdidos e roubados;

– As autoridades moldavas devem organizar campanhas de informação a fim de permitir 
que as pessoas beneficiem das novas possibilidades e esclarecer os direitos e as 
obrigações do regime de isenção de vistos para viagem, as quais devem incluir 
informações sobre as regras relativas ao acesso ao mercado de trabalho da UE 
(nomeadamente através do Portal Europeu da Imigração) e a responsabilidade por 
eventuais abusos de direitos no âmbito do regime de isenção de vistos;

– Os novos sistemas informáticos devem poder calcular o período total de estadia e os 
dados obtidos devem ser comunicados a todos os setores das fronteiras externas, em 
conformidade com a futura legislação relativa às fronteiras inteligentes;

– Os Estados-Membros devem harmonizar as regras contra o emprego ilegal de 
nacionais de países terceiros, tais como definidas pela diretiva sobre sanções contra os 
empregadores, e continuar a facilitar a migração legal para a UE;

O relator conclui que o presente Acordo de facilitação de vistos oferece à UE e à República da 
Moldávia a possibilidade de se aproximarem e de evitarem a criação de fraturas entre a União 
e o seu vizinho.

À luz destes progressos, o relator propõe que o Parlamento Europeu dê o seu consentimento 
total à celebração do presente acordo.


