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PR_NLE-AP_art90

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Moldavskou 
republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a 
Moldavskou republikou o uľahčení udeľovania víz
(12012/2012 – C7-0201/2012 – 2012/0140(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (12012/2012),

– so zreteľom na Dohodu medzi Európskou úniou a Moldavskou republikou, ktorou sa mení 
a dopĺňa Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Moldavskou republikou o uľahčení 
udeľovania víz (10871/2012),

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 77 
ods. 2 písmeno a) a článkom 218 ods. 6 druhý pododsek písm. a) Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (C7-0201/2012),

– so zreteľom na článok 81 a článok 90 ods. 7 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
(A7-0000/2013),

1. udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov a Moldavskej republike.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Kontext

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Moldavskou republikou o uľahčení udeľovania 
víz nadobudla platnosť 1. januára 2008.

Dohoda medzi Rumunskom a Moldavskou republikou o malom pohraničnom styku 
nadobudla platnosť v októbri 2010.

Komisia rokovala s Moldavskou republikou o dohode, ktorou sa mení a dopĺňa dohoda o 
uľahčení vydávania víz, od 13. mája 2011 do 14. decembra 2011, a to na základe súhlasu 
udeleného Radou. Dohodu finalizovali 22. marca 2012 a teraz sa uskutočňujú konzultácie s 
Parlamentom o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí týchto dvoch dohôd.

Obsah dohody, ktorou sa mení a dopĺňa dohoda o uľahčení vydávania víz

Táto pozmenená a doplnená Dohoda medzi Európskou úniou a Moldavskom o uľahčení 
udeľovania víz je pokrokom oproti pôvodnej dohode a prináša moldavským občanom jasné 
zlepšenie.

Účelom zmeny je ďalej uľahčiť občanom Moldavskej republiky udeľovanie víz na účely 
pobytu v dĺžke 90 dní počas obdobia 180 dní a pripraviť zrušenie vízovej povinnosti 
moldavských občanov, ak budú splnené určité podmienky.

Kľúčové zmeny a doplnenia dohody možno zhrnúť takto:
občania Moldavskej republiky, ktorí sú držiteľmi platných biometrických služobných pasov, 
sú oslobodení od vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch. Držitelia platných 
biometrických pasov môžu vstúpiť na územie členských štátov, opustiť ho alebo prejsť týmto 
územím bez víz.
Požiadavky na dokumenty predkladané v súvislosti s účelom cesty boli zjednodušené pre 
širšiu kategóriu žiadateľov, ako sú vodiči medzinárodnej nákladnej a osobnej dopravy, 
novinári a ich technický personál, blízki príbuzní občanov EÚ a účastníci oficiálnych 
programov cezhraničnej spolupráce s EÚ.
Zjednodušili sa tiež kritériá vydávania víz na viac vstupov pre širšiu kategóriu osôb, napr. 
manželov, manželky, deti a rodičov navštevujúcich občanov Moldavskej republiky s 
legálnym pobytom v Európskej únii atď.

Viac žiadateľov bude môcť využiť úplné zrušenie vízového poplatku: blízki príbuzní občanov 
Európskej únie, personál sprevádzajúci novinárov, mladí účastníci seminárov, konferencií, 
športových, kultúrnych či vzdelávacích podujatí organizovaných neziskovými organizáciami, 
zástupcovia občianskej spoločnosti a účastníci oficiálnych programov cezhraničnej 
spolupráce EÚ.
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Moldavskí občania budú okrem toho môcť za poplatok nepresahujúci 30 EUR podávať 
žiadosti prostredníctvom externého poskytovateľa služieb, s ktorým členský štát spolupracuje 
pri udeľovaní víz.
Moldavskí občania budú tiež oslobodení od požiadavky, aby boli pri podávaní žiadosti osobne 
prítomní.

Pripomienky spravodajcu

Zriadenie bezvízového režimu pre krátkodobé pobyty občanov Moldavska cestujúcich do 
krajín EÚ prehĺbi spoluprácu s EÚ a napomôže nadviazanie užších vzájomných vzťahov 
s Európskou úniou.

Vzhľadom na to, že Moldavská republika sa usiluje o bližší vzťah s Európou, predstavuje 
dohoda vo svojej zmenenej a doplnenej podobe povzbudivý krok vpred a podporí 
medziľudské kontakty, hospodársky rozvoj, dialóg v oblasti kultúry i vedy, stabilitu, 
bezpečnosť a blaho občanov.

Liberalizácia vízového režimu skráti čas a zníži náklady spojené s cestovaním do 
schengenského priestoru.

Bezvízový režim pre krátkodobé pobyty nezmení podmienky vstupu a pobytu moldavských 
občanov, ktoré sú stanovené v Kódexe schengenských hraníc pre krátkodobé pobyty a vo 
vnútroštátnych predpisoch členských štátov pre dlhodobé pobyty. Okrem toho to nebude 
znamenať, že sa podmienky vstupu a pobytu nebudú kontrolovať. Moldavskí občania budú 
musieť odôvodniť účel aj okolnosti svojej cesty.

Podľa oficiálnych údajov agentúry EUROSTAT došlo v rokoch 2006 až 2011 k stabilizácii 
alebo len miernemu nárastu počtu prípadov nezákonného pobytu a neoprávneného 
prekročenia hraníc, pokiaľ ide o migráciu občanov Moldavska do EÚ. Stredisko pre migračnú 
politiku Európskeho univerzitného inštitútu predpokladá nárast dočasných a krátkodobých 
migračných tokov z Moldavskej republiky do EÚ, ktoré budú pozostávať z návštevníkov 
bona fide alebo krátkodobých zamestnancov. Z predchádzajúcich skúseností (napr. 
oslobodenie od vízovej povinnosti pre občanov štátov východnej a strednej Európy v polovici 
90. rokov alebo pristúpenie týchto štátov k EÚ v roku 2004) však vyplýva, že ak sú 
obmedzenia pohybu zrušená, dôjde síce k nárastu migrácie, časom sa však stabilizuje.
Sloboda pohybu mala na hospodárstvo EÚ priaznivý vplyv a umožnila reagovať na potreby 
trhu práce v EÚ.

Liberalizácia vízového režimu je tiež príležitosťou pre Moldavsko vykonať potrebné reformy 
v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. V tomto zmysle je dobré pripomenúť niektoré 
priority ďalšej činnosti:

– pokrok pri vytváraní systému účinného a komplexného riadenia štátnych hraníc na 
všetkých úsekoch moldavskej hranice vrátane riadenia hraníc v podnesterskom úseku;

– zabezpečenie účinného riadenia migračných tokov;
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– predchádzanie korupcii a organizovanému zločinu vrátane obchodovania s ľuďmi a 
boj proti nim, ako aj posilnenie správnej a súdnej kapacity;

– prehĺbenie spolupráce so susednými krajinami, predovšetkým s Ukrajinou.

Okrem toho spravodajca zdôrazňuje, že v súvislosti so vstupom dohody do platnosti 
sú dôležité nasledujúce aspekty:

– moldavské orgány by si mali s orgánmi EÚ vymieňať údaje o stratených a 
odcudzených biometrických pasoch, najmä prostredníctvom databázy Interpolu pre 
stratené a odcudzené cestovné doklady;

– moldavské orgány by mali organizovať informačné kampane, ktoré by ľuďom 
umožnili využívať výhody nových možností a vyjasnili by im práva a povinnosti 
súvisiace s bezvízovým cestovaním vrátane informácií o pravidlách upravujúcich 
prístup na trh práce v EÚ (a to aj prostredníctvom prisťahovaleckého portálu EÚ) a 
zodpovednosti za akékoľvek zneužitie práv v rámci bezvízového režimu;

– nové systémy informačných technológií by mali byť schopné vypočítať celkovú dĺžku 
pobytu a sprístupniť tento údaj na všetkých úsekoch vonkajších hraníc v súlade 
s budúcimi právnymi predpismi o inteligentných hraniciach;

– z podnetu smernice o sankciách voči zamestnávateľom by členské štáty mali zosúladiť 
predpisy namierené proti nelegálnemu zamestnávaniu štátnych príslušníkov tretích 
krajín a naďalej uľahčovať legálne prisťahovalectvo do EÚ;

Spravodajca dospel k záveru, že dohoda o uľahčení vízového režimu ponúka EÚ a 
Moldavskej republike príležitosť viac sa zblížiť a predísť tomu, aby sa medzi EÚ a jej 
susedom vytvorila bariéra.

Spravodajca navrhuje, aby Európsky parlament vzhľadom na tieto pozitívne zlepšenia v plnej 
miere podporil udelenie súhlasu s uzatvorením dohody.


