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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást t félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak. 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól 
mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 
539/2001/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról
(COM(2013)0853 – C7-0430/2013 – 2013/0415(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2013)0853),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
77. cikke (2) bekezdésének (a) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta 
a Parlamenthez (C7-0430/2013),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A7-
0104/2014),

1. elfogadja első olvasatbeli álláspontját, megegyezően a Bizottság javaslatával;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.
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INDOKOLÁS

E javaslat célja a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e 
kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 
539/2001/EK rendelet mellékleteinek arra irányuló módosítása, hogy a Moldovai Köztársaság 
a negatív listáról (1. melléklet) a pozitív listára (2. melléklet) kerüljön át. A közös 
vízumpolitika jogalapja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 77. cikkének (2) 
bekezdése.

Az említett rendelethez mellékelt listák rendszeres felülvizsgálatra szorulnak számos 
szempont – többek közt az illegális bevándorlás, a közrend és a közbiztonság, továbbá az 
Európai Unió harmadik országokkal fenntartott külkapcsolatai – esetenkénti mérlegelése 
alapján, figyelembe véve a regionális koherenciát és a viszonosságot is.

A moldovai állampolgárokkal szembeni vízumkötelezettség feloldására irányuló bizottsági 
javaslat a Moldova által a vízumliberalizációs párbeszéd keretében az elmúlt három és fél év 
során elért jelentős előrelépésnek köszönhető. A 2013. novemberi vilniusi keleti partnerségi 
csúcstalálkozón Moldova parafálta a társulási egyezményt az EU-val, és a keleti partnerségi 
országok közül elsőként teljesítette a rá vonatkozó vízumliberalizációs cselekvési tervben 
szereplő követelményeket, mely által lehetővé vált a vízumliberalizáció.

Az elmúlt években Moldova jelentős erőfeszítéseket tett nehéz reformok végrehajtása és az 
intézményfejlesztés terén. Világos európai perspektívát követett a vízumliberalizációs 
cselekvési terv végső céljaként, mely az EU és Moldova közötti kapcsolatok legkoherensebb 
eleme. 

A vízumliberalizáció a hétköznapi emberek életében számottevő jelentőséggel bír, hiszen 
kézzelfogható előnyökkel jár a moldovai állampolgárok számára, akik közül sokan már 
rendelkeznek román útlevéllel. Az EU Moldova geopolitikai elhelyezkedése, a belső 
nehézségeiből fakadó kihívások és a szomszédságában a közelmúltban történt fejlemények 
ellenére továbbra is vonzó alternatívát jelent Moldova számára. Ugyanakkor az EU számára 
ez kiváló lehetőség arra, hogy határozott politikai üzenetet küldjön Moldova felé, és 
hozzájáruljon több millió ember életének megváltoztatásához. 

A vízumkötelezettség eltörlése csökkenti a konzulátusok előtti várakozási időt és a schengeni 
övezetbe való beutazáshoz kapcsolódó költségeket. Elősegíti a közvetlen személyes 
kapcsolatokat – ami a gazdasági, kulturális, tudományos és más kapcsolatok folyamatos 
fejlődésének elengedhetetlen feltétele –, valamint az emberek közötti kapcsolatokat 
intenzívebbé is teszi. A vízummentes utazás önmagában is megtestesíti a mozgás szabadságát, 
mely az Európai Unió egyik alapvető elvét képezi. Ebben az összefüggésben az Európai Unió 
és Moldova közötti kapcsolatok elmélyítésének folyamata határozottan hozzájárul az 
igazságszolgáltatás működésének és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásának 
javításához.

Nem érintve a Dnyeszteren túli régió helyzetét és jogállását – mellyel az előadó pontosan 
tisztában van –, és hangsúlyozva azt, hogy a Dnyeszteren túli régió kérdésének megoldása 
nem feltétele a vízumliberalizációnak, a vízumliberalizáció a Moldovai Köztársaság 
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biometrikus útlevelével rendelkező polgárainak javát szolgálja, és európai perspektívája hozzá 
fog járulni a Dnyeszteren túli régió kérdésének békés rendezéséhez.

Következésképpen, tekintettel az EU és Moldova közötti egyre szorosabbá váló, a 
partnerségtől a fokozatos gazdasági integráció és bővülő kereskedelmi kapcsolatok felé tartó 
viszonyra, a politikai együttműködés társulási szerződés általi elmélyítésére, a magasabb 
szintű és a Moldovai Köztársaság által jól végrehajtott vízumkönnyítési megállapodás és a 
vízumkérdésről folytatott párbeszéd pozitív eredményei nyomán az előadó üdvözli a 
Bizottság javaslatát, figyelembe véve a 539/2001/EK rendeletet módosító felfüggesztési 
záradék közelmúltban történt elfogadását és azt, hogy Moldova 2007-ben valamennyi uniós 
polgárt érintően eltörölte a vízumkötelezettséget.

Az előadó úgy látja, hogy a zökkenőmentes és gyors parlamenti eljárás elősegítése érdekében 
semmilyen módosításra nincs szükség, és számít arra, hogy ennek érdekében valamennyi 
szükséges lépést megtesznek, valamint határozott reményét fejezi ki a Tanács ugyanezen cél 
melletti elkötelezettsége iránt. A Bizottság javaslatát ezért az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a 2014-es májusi választások előtt el kellene fogadnia.
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ELJÁRÁS

Cím A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e 
kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országai
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