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Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. oceňuje úsilí vynaložené 
moldavskými orgány při provádění 
doporučení uvedených ve výročních 
zprávách o mechanismu pro zrušení vízové 
povinnosti; doporučuje pokračovat 
v uplatňování referenčních kritérií 
v souvislosti s politikou uvolnění vízového 
režimu a vyzývá orgány, aby pokračovaly 
v úsilí o splnění referenčních kritérií pro 
uvolnění vízového režimu, zejména 
v oblasti boje proti korupci, posílení 
soudnictví, uplatňování právních předpisů 
proti praní peněz a přijetí konkrétních 
opatření k řešení nárůstu 
neodůvodněných žádostí o azyl; v této 
souvislosti je znepokojen nárůstem počtu 
moldavských státních příslušníků, u nichž 
bylo zjištěno, že neoprávněně pobývají 
v schengenském prostoru+ (zvýšení 
o 47 %) a nárůstem počtu žádostí o azyl 
(zvýšení o 48 %); naléhavě vyzývá 
moldavské orgány, aby dále prováděly 
závazky přijaté v souvislosti s uvolněním 
vízového režimu pro schengenský prostor 
v oblasti účinného řízení migrace a aby 
v Moldavské republice zajistily azyl pro 
žadatele ze třetích zemí;

17. oceňuje úsilí vynaložené 
moldavskými orgány při provádění 
doporučení uvedených ve výročních 
zprávách o mechanismu pro zrušení vízové 
povinnosti; doporučuje pokračovat 
v uplatňování referenčních kritérií 
v souvislosti s politikou uvolnění vízového 
režimu a vyzývá orgány, aby pokračovaly 
v úsilí o splnění referenčních kritérií pro 
uvolnění vízového režimu, zejména 
v oblasti boje proti korupci, posílení 
soudnictví a uplatňování právních předpisů 
proti praní peněz; v této souvislosti je 
znepokojen nárůstem počtu moldavských 
státních příslušníků, u nichž bylo zjištěno, 
že neoprávněně pobývají v schengenském 
prostoru+ (zvýšení o 47 %) a nárůstem 
počtu žádostí Moldavských občanů o azyl 
v členských státech EU (zvýšení o 48 %); 
naléhavě vyzývá moldavské orgány, aby 
dále prováděly závazky přijaté 
v souvislosti s uvolněním vízového režimu 
pro schengenský prostor v oblasti účinného 
řízení migrace a aby v Moldavské 
republice zajistily azyl pro žadatele ze 
třetích zemí;
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