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17. docenia wysiłki podjęte przez 
władze mołdawskie w celu wdrożenia 
zaleceń przedstawionych w rocznych 
sprawozdaniach dotyczących mechanizmu 
zawieszającego zwolnienie z obowiązku 
wizowego; zaleca kontynuację wdrażania 
poziomów odniesienia związanych z 
polityką liberalizacji systemu wizowego 
oraz wzywa władze do kontynuowania 
działań na rzecz spełnienia kryteriów 
liberalizacji przepisów wizowych, w 
szczególności w dziedzinie walki z 
korupcją, do wzmocnienia wymiaru 
sprawiedliwości, do stosowania przepisów 
dotyczących przeciwdziałania praniu 
pieniędzy oraz do podjęcia konkretnych 
działań w celu rozwiązania problemu 
rosnącej liczby nieuzasadnionych 
wniosków o azyl; w tym kontekście jest 
zaniepokojony wzrostem liczby obywateli 
Mołdawii, w odniesieniu do których 
stwierdzono nielegalny pobyt w strefie 
Schengen+ (wzrost o 47 %) oraz wzrostem 
liczby wniosków o azyl (wzrost o 48 %); 
wzywa władze mołdawskie, aby nadal 
wypełniały zobowiązania podjęte w 
kontekście zliberalizowanego systemu 
wizowego dla strefy Schengen w obszarze 
skutecznego zarządzania migracją oraz aby 
zapewniły prawa do azylu w Republice 
Mołdawii wnioskodawcom pochodzącym z 
państw trzecich;

17. docenia wysiłki podjęte przez 
władze mołdawskie w celu wdrożenia 
zaleceń przedstawionych w rocznych 
sprawozdaniach dotyczących mechanizmu 
zawieszającego zwolnienie z obowiązku 
wizowego; zaleca kontynuację wdrażania 
poziomów odniesienia związanych z 
polityką liberalizacji systemu wizowego 
oraz wzywa władze do kontynuowania 
działań na rzecz spełnienia kryteriów 
liberalizacji przepisów wizowych, w 
szczególności w dziedzinie walki z 
korupcją, do wzmocnienia wymiaru 
sprawiedliwości oraz do stosowania 
przepisów dotyczących przeciwdziałania 
praniu pieniędzy; w tym kontekście jest 
zaniepokojony wzrostem liczby obywateli 
Mołdawii, w odniesieniu do których 
stwierdzono nielegalny pobyt w strefie 
Schengen+ (wzrost o 47 %) oraz wzrostem 
liczby wniosków o azyl (wzrost o 48 %) 
składanych przez mołdawskich obywateli 
w państwach członkowskich UE; wzywa 
władze mołdawskie, aby nadal wypełniały 
zobowiązania podjęte w kontekście 
zliberalizowanego systemu wizowego dla 
strefy Schengen w obszarze skutecznego 
zarządzania migracją oraz aby zapewniły 
prawa do azylu w Republice Mołdawii 
wnioskodawcom pochodzącym z państw 
trzecich;
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