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Pozmeňujúci návrh 10
Tonino Picula, Kati Piri, Juozas Olekas
v mene skupiny S&D

Správa A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
Správa o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskou republikou
(2019/2201(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. berie na vedomie úsilie, ktoré 
moldavské orgány vynaložili na vykonanie 
odporúčaní uvedených vo výročných 
správach o mechanizme pozastavenia 
vízového režimu; odporúča pokračovať v 
uplatňovaní kritérií týkajúcich sa politiky 
liberalizácie vízového režimu a vyzýva 
orgány, aby naďalej vyvíjali úsilie o 
splnenie kritérií liberalizácie vízového 
režimu, najmä v oblasti boja proti korupcii, 
o posilnenie súdnictva, uplatňovanie 
právnych predpisov v oblasti boja proti 
praniu špinavých peňazí a prijatie 
konkrétnych opatrení na riešenie nárastu 
neopodstatnených žiadostí o azyl; v tejto 
súvislosti je znepokojený nárastom počtu 
moldavských štátnych príslušníkov, u 
ktorých sa zistilo, že sa neoprávnene 
zdržiavajú v schengenskom priestore 
(zvýšenie o 47 %), a nárastom počtu 
žiadostí o azyl (zvýšenie o 48 %); 
naliehavo žiada moldavské orgány, aby 
ďalej plnili záväzky prijaté v kontexte 
liberalizovaného vízového režimu pre 
schengenský priestor v oblasti účinného 
riadenia migrácie a aby pre žiadateľov z 
tretích krajín zabezpečili právo na azyl v 
Moldavskej republike;
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