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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre 
Uniunea Europeană şi Republica Moldova de modificare a Acordului dintre 
Comunitatea Europeană şi Republica Moldova privind facilitarea eliberării vizelor
(12012/2012 – C7-0201/2012 – 2012/0140(NLE))

(Consent)

Parlamentul European,

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (12012/2012),

– având în vedere Acordul dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova de modificare a 
Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Republica Moldova privind facilitarea 
eliberării vizelor (10871/2012),

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în temeiul articolului 77 
alineatul (2) litera (a) şi al articolului 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (C7-0201/2012),

– având în vedere articolul 81 şi articolul 90 alineatul (7) din Regulamentul său de 
procedură,

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne 
(A7-0000/2013),

1. aprobă încheierea acordului;

2. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei, precum şi 
guvernelor şi parlamentelor statelor membre şi ale Republicii Moldova poziţia 
Parlamentului.
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Context

Acordul de facilitare a eliberării vizelor dintre Comunitatea Europeană și Republica Moldova 
a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2008.

Acordul România - Republica Moldova privind micul trafic de frontieră (LBT) a intrat în 
vigoare în octombrie 2010.

Negocierile cu Republica Moldova având ca obiect un acord de modificare a Acordului 
privind facilitarea eliberării vizelor au fost desfășurate de Comisie între 13 mai 2011 și 14 
decembrie 2011, cu autorizarea prealabilă a Consiliului. Acordul a fost finalizat la 22 martie 
2012 și acum Parlamentul este consultat în legătură cu decizia Consiliului privind încheierea 
acestor două acorduri.

Cuprinsul Acordului de modificare a Acordului privind facilitarea eliberării vizelor

Acest acord modificat privind facilitarea eliberării vizelor dintre Uniunea Europeană și 
Moldova aduce în prim-plan acordul inițial și oferă îmbunătățiri clare pentru cetățenii 
moldoveni.

Scopul modificării acordului este acela de a facilita în și mai mare măsură eliberarea vizelor 
pentru cetățenii Republicii Moldova care au în vedere o ședere de 90 de zile în cursul unei 
perioade de 180 de zile și de a prevedea o anulare a vizelor pentru cetățenii moldoveni în 
anumite condiții.

Principalele modificări aduse acordului sunt următoarele:
cetăţenii Republicii Moldova care dețin paşapoarte de serviciu biometrice sunt scutiţi de 
obligaţia de a obține o viză pentru şederile de scurtă durată; titularii de paşapoarte biometrice 
valabile pot intra, ieşi şi tranzita fără viză teritoriile statelor membre.

Documentele de prezentat referitoare la scopul călătoriei au fost simplificate pentru o largă 
călătorie de solicitanți, cum sunt șoferii care prestează servicii de transport internațional de 
mărfuri și de pasageri, jurnaliștii și personalul lor tehnic, rudele apropiate ale cetățenilor UE și 
participanții la programele de cooperare transfrontalieră oficiale ale UE.

Există, de asemenea, criterii simplificate de eliberare a vizelor cu intrări multiple pentru o 
categorie mai largă de persoane, cum sunt soții/soțiile, copiii și părinții care vizitează cetățeni 
ai Republicii Moldova care își au reședința legală în Uniunea Europeană etc.
O categorie mai largă de solicitanți va beneficia de anularea integrală a taxei de viză: rudele 
apropiate ale cetățenilor Uniunii Europene, personalul de însoțire al jurnaliștilot, participanții 
tineri la seminarii, conferințe, evenimente sportive, culturale sau educative, organizate de 
organizații fără scop lucrativ, reprezentanții societății civile, participanții la programe de 
cooperare transfrontalieră oficiale ale UE.
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În plus, cetățenii moldoveni vor avea posibilitatea să solicite eliberarea unei vize prin 
intermediul unui prestator de servicii extern, cu care cooperează un stat membru, contra unei 
taxe de până la 3 EUR.
În sfârșit, cetățenii moldoveni vor fi scutiți de obligația de a se prezenta personal la depunerea 
cererii.

Observaţiile raportorului

Instituirea unui regim fără vize pe termen scurt pentru cetățenii moldoveni care călătoresc în 
țările UE va depinde de adâncirea cooperării cu UE și va pregăti calea pentru o relație mai 
apropiată cu Uniunea Europeană.

Date fiind aspirațiile europene ale Republicii Moldova, acest acord, astfel cum a fost 
modificat, constituie un pas înainte încurajator și va promova contactele de la om la om, 
dezvoltarea eonomică, dialogul cultural și științific, stabilitatea, securitatea și bunăstarea 
cetățenilor.

Liberalizarea vizelor va reduce durata și costurile aferente călătoriei în spațiul Schengen.

Regimul fără vize pe termen scurt nu va modifica condițiile de intrare și ședere a cetățenilor 
moldoveni, astfel cum cum stabilite în Codul frontierelor Schengen pentru șederile de scurtă 
durată și în legislația națională a statelor membre pentru șederile de lungă durată. De 
asemenea, el nu implică lipsa controalelor sau anularea condițiilor de intrare și ședere.
Cetățenii moldoveni vor trebui să justifice scopul și condițiile călătoriei lor.

În conformitate cu datele oficiale ale EUROSTAT, între 2006 și 2011, numărul de șederi 
ilegale și de treceri ilegale ale frontierelor s-a stabilizat sau a prezentat doar o tendință de 
creștere moderată în termeni de deplasări migratorii ale cetățenilor moldoveni către UE.
Institutul Universitar European – Centrul pentru politici în domeniul migrației prevede o 
creștere temporară și fluxuri pe termen scurt dinspre Republica Moldova spre UE, pentru 
vizitatorii bona fide sau angajații pe termen scurt. Totuși, pe baza experienței anterioare (de 
exemplu, ridicarea obligativității vizei pentru cetățenii statelor din Europa de Est și Europa 
Centrală, la mijlocul anilor 1990, sau la aderarea lor la UE în 2004), ridicarea restricțiilor 
privind circulația implică o creștere a migrației, dar care se stabilează în timp. Libertatea de 
circulație a avut rezultate favorabile în ceea ce privește economia UE și a răspuns nevoilor 
pieței muncii a UE.

Liberalizarea vizelor constituie, de asemenea, o oportinitate pentru Moldova în vederea 
implementării reformelor necesare în domeniul libertății, securității și justiției. În acest sens, 
ar trebui reamintite câteva priorități de acțiune:

– progrese în ceea ce privește un sistem eficient, cuprinzător de gestionare a frontierei 
de stat moldovene în toate sectoarele, inclusiv gestionarea frontierei de-a lungul 
sectorului transnistrean;

– asigurarea gestionării eficiente a fluxurilor migratoare;
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– prevenirea și combaterea corupției, criminalității organizate, inclusiv a traficului cu 
ființe umane, consolidarea capacităților administrative și judiciare;

– intensificarea cooperării cu țările învecinate, în special cu Ucraina;

De asemenea, raportorul subliniază importanța următoarelor aspecte la intrarea în vigoare a 
acestui acord:

– autoritățile moldovene ar trebui să schimbe date referitoare la pașapoartele biometrice 
pierdute și furate cu autoritățile UE , în special utilizând baza de date privind 
documentele pierdute și furate a Interpol-ului;

– autoritățile moldovene ar trebui să organizeze campanii de informare pentru a permite 
oamenilor să beneficeze de avantajele oferite de noile posibilități, să clarifice 
drepturile și obligațiile călătoriei fără vize, inclusiv informațiile cu privire la normele 
care reglementează accesul la piața muncii a UE (inclusiv prin intermediul Portalului 
UE privind imigrația) și răspunderea pentru orice abuz de drept în cadrul regimului 
fără vize;

– noul sistem TI ar trebui să permită calcularea duratei totale de ședere și aceste date ar 
trebui introduse în toate sectoarele de frontieră externă, în concordanță cu viitoarea 
legislație privind frontierele inteligente;

– statele membre ar trebui să armonizeze reglementările în materia angajării ilegale a 
resortisanților din țări terțe, așa cum au fost inițiate prin Directiva privind sancțiunile 
împotriva angajatorilor, și să faciliteze în continuare migrația legală către UE;

Raportorul a conchis că acest acord privind facilitarea eliberării vizelor oferă UE și 
Repuiblicii Moldova să se apropie mai mult una de cealaltă și să evite crearea unor linii de 
demarcație între UE și vecina sa.

The rapporteur proposes that, in view of these positive improvements, the European 
Parliament should fully support the consent of this agreement.

Raportorul propune ca, având în vedere aceste schimbări pozitive, Parlamentul European să 
sprijine pe deplin aprobarea încheierii acestui acord.


