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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko 
Moldavijo o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Moldavijo 
o poenostavitvi izdajanja vizumov
(12012/2012 – C7-0201/2012 – 2012/0140(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (12012/2012),

– ob upoštevanju Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Moldavijo o spremembi 
Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Moldavijo o poenostavitvi izdajanja 
vizumov (10871/2012),

– ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet vložil v skladu s točko (a) člena 77(2) 
in točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(C7-0201/2012),

– ob upoštevanju člena 81 in člena 90(7) Poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve (A7-0000/2013),

1. odobri sklenitev sporazuma;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
vladam in parlamentom držav članic in Republike Moldavije.
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OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Moldavijo o poenostavitvi izdajanja 
vizumov je začel veljati 1. januarja 2008.

Sporazumu o obmejnem prometu med Romunijo in Republiko Moldavijo je začel veljati 
oktobra 2010.

Po pooblastilu Sveta se je z Republiko Moldavijo o sporazumu o spremembi Sporazuma o 
poenostavitvi izdajanja vizumov pogajala Komisija, in sicer od 13. maja 2011 do 
14. decembra 2011. Sporazum je bil dokončno oblikovan 22. marca 2012, zdaj pa poteka
posvetovanje s Parlamentom o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi teh dveh sporazumov.

Vsebina sporazumu o spremembi Sporazuma o poenostavitvi izdajanja vizumov

Spremenjeni Sporazum o poenostavitvi izdajanja vizumov med Evropsko unijo in Moldavijo 
se opira na prvotni sporazum in prinaša jasne izboljšave za moldavske državljane.

Namen sporazuma o spremembi je dodatno olajšati izdajanje vizumov državljanom Republike 
Moldavije za nameravano bivanje 90 dni na obdobje 180 dni, predvideva pa tudi odpravo 
vizumske obveznosti za moldavske državljane pod nekaterimi pogoji.

Ključne spremembe sporazuma so naslednje:

Državljani Republike Moldavije, ki so imetniki biometričnih službenih potnih listov, so 
izvzeti iz vizumske obveznosti za kratkotrajno bivanje. Imetniki veljavnih biometričnih potnih 
listov, lahko vstopijo, zapustijo in so v tranzitu prek ozemelj držav članic brez vizumov.
Zahteve za dokumente v zvezi z namenom potovanja, ki jih je treba predložiti, so bile 
poenostavljene za širšo kategorijo prosilcev, in sicer za voznike, ki opravljajo storitve 
mednarodnega prevoza blaga in oseb, novinarje in osebje tehnične ekipe, bližnje sorodnike 
državljanov EU in udeležence v uradnih programih čezmejnega sodelovanja EU.
Poenostavljena so tudi merila za izdajo vizumov za večkratni vstop za širšo kategorijo oseb, 
kot so zakonci, otroci in starši, ki obiščejo državljane Republike Moldavije, ki zakonito 
prebivajo v Evropski uniji, itd..

Širša kategorija prosilcev bo upravičena do popolne oprostitve plačila taks za izdajo vizuma:
bližnji sorodniki državljanov Evropske unije, osebje tehnične ekipe, ki spremlja novinarje, 
mladi udeleženci seminarjev, konferenc, športnih, kulturnih ali izobraževalnih dogodkov, ki 
jih organizirajo neprofitne organizacije, predstavniki civilne družbe in udeleženci v uradnih 
programih čezmejnega sodelovanja EU.
Poleg tega bodo imeli moldavski državljani možnost, da ob plačilu takse v višini največ 
30 EUR za vizum zaprosijo prek zunanjega ponudnika storitev, s katerim država članica 
sodeluje z namenom izdajanja vizumov.
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Moldavski državljani bodo končno tudi oproščeni zahteve, da so ob vložitvi prošnje za vizum 
osebno navzoči.

Ugotovitve poročevalca

Uvedba režima kratkotrajnih potovanj brez vizumov v države EU za moldavske državljane bo 
poglobila sodelovanje z EU in pripravila podlago za tesnejše odnose z Evropsko unijo.

Glede na evropske težnje Republike Moldavije sporazum, kot je spremenjen, predstavlja 
spodbuden korak naprej in bo podpiral medčloveške stike, gospodarski razvoj, kulturni in 
znanstveni dialog, stabilnost, varnost in blaginjo državljanov.

Liberalizacija vizumskega režima bo prihranila čas in stroške, povezane s potovanjem na 
schengensko območje.

Režim kratkotrajnih potovanj brez vizumov ne bo spremenil pogojev za vstop in bivanje 
moldavskih državljanov, kot sta za kratkotrajno bivanje določena v Zakoniku o schengenskih 
mejah in za dolgotrajno bivanje v nacionalnih zakonodajah držav članic. Poleg tega to ne 
pomeni, da se pogojev za vstop in bivanje ne bo nadziralo. Moldavski državljani bodo morali 
utemeljiti namen svojega potovanja in pogoje pod katerimi potujejo.

Kar zadeva migracijska gibanja moldavskih državljanov proti EU sta se po uradnih podatkih 
Eurostata v obdobju med letoma 2006 in 2011 nezakonito bivanje in prečkanje meja 
stabilizirala ali pa zanju velja zmeren trend naraščanja. Evropski univerzitetni inštitut - Center 
za migracijske politike predvideva povečanje začasnih in kratkotrajnih tokov iz Republike 
Moldavije v EU za dobroverne obiskovalce ali zaposlene za kratek čas. Dosedanje izkušnje 
(na primer odprava vizumske obveznosti za državljane vzhodno- in srednjeevropskih držav na 
polovici 90. let prejšnjega stoletja ali njihov pristop k EU leta 2004) kažejo, da odprava 
omejitev gibanja povzroči povečanje migracij, ki pa se sčasoma stabilizirajo. Prosto gibanje je 
pozitivno vplivalo na gospodarstvo EU in odgovorilo na potrebe trga dela EU.

Liberalizacija vizumskega režima je tudi za Moldavijo priložnost, da izvede potrebne reforme 
na področju svobode, varnosti in pravice. V tem smislu je treba izpostaviti nekaj prednostnih 
nalog:

– napredovanje k sistemu učinkovitega in celovitega upravljanja državne meje na vseh 
odsekih moldavske meje, vključno z upravljanjem meje na območju Pridnestrja;

– zagotavljanje učinkovitega upravljanja tokov preseljevanja;

– preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala, vključno s trgovino z ljudmi, ter 
boj proti njima, krepitev upravnih in sodnih zmogljivosti;

– krepitev sodelovanja s sosednjimi državami, zlasti z Ukrajino.
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Poročevalec nadalje poudarja pomen, ki ga bodo ob začetku veljavnosti sporazuma 
imeli naslednji vidiki:

– moldavski organi bi morali z organi EU izmenjevati podatke o izgubljenih in 
ukradenih biometričnih potnih listih, še posebej z uporabo zbirke podatkov Interpola o 
izgubljenih in ukradenih potnih listinah;

– moldavski organi bi morali organizirati informacijske kampanje, da bi ljudem 
omogočili, da izkoristijo nove možnosti, da jim pojasnijo pravice in obveznosti 
potovanj brez vizumov, vključno z informacijami o pravilih, ki urejajo dostop do trga 
dela EU (tudi prek portala EU za priseljevanje), ter odgovornost za morebitne zlorabe 
pravic v okviru režima potovanj brez vizumov;

– novi sistemi informacijske tehnologije bi morali biti sposobni izračunati celotno 
obdobje bivanja, te podatke pa bi bilo treba vnesti na vseh odsekih zunanjih meja v 
skladu s prihodnjo zakonodajo o „pametnih mejah“;

– države članice bi morale harmonizirati predpise za preprečevanje nezakonitega 
zaposlovanja državljanov tretjih držav, kar je bilo začeto z direktivo o sankcijah zoper 
delodajalce, ter nadaljevati s spodbujanjem zakonitega priseljevanja v EU.

Poročevalec zaključuje, da se EU in Republiki Moldaviji s sporazumom o poenostavitvi 
izdajanja vizumov ponuja možnost, da se medsebojno zbližata in izogneta oblikovanju meje, 
ki bi ločevala EU in njeno sosedo.

Poročevalec predlaga, naj Evropski parlament v luči teh izboljšav v celoti podpre odobri tega 
sporazuma.


