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Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet erkänner de 
åtgärder som de moldaviska 
myndigheterna vidtagit för att genomföra 
rekommendationerna i de årliga 
rapporterna om upphävandemekanismen 
för viseringar. Parlamentet rekommenderar 
ett fortsatt genomförande av riktmärkena i 
samband med politiken för 
viseringsliberalisering, och uppmanar 
myndigheterna att fullfölja dessa 
ansträngningar för att uppfylla riktmärkena 
för viseringsliberalisering, särskilt inom 
korruptionsbekämpning, att stärka 
rättsväsendet, tillämpa lagstiftningen mot 
penningtvätt samt att vidta konkreta 
åtgärder för att ta itu med det ökande 
antalet ogrundade asylansökningar. 
Parlamentet är här bekymrat över ökningen 
av antalet moldaviska medborgare som 
befunnits vistas olagligt i Schengen+-
området (en ökning på 47 %) och över 
ökningen av antalet asylansökningar (en 
ökning på 48 %). Parlamentet uppmanar 
eftertryckligen de moldaviska 
myndigheterna att fortsätta att genomföra 
de åtaganden som gjorts i samband med 
den liberaliserade viseringsordningen för 
Schengenområdet inom området effektiv 
migrationshantering och säkerställa 
asylrättigheter för sökande från 
tredjeländer i Republiken Moldavien. 

17. Europaparlamentet erkänner de 
åtgärder som de moldaviska 
myndigheterna vidtagit för att genomföra 
rekommendationerna i de årliga 
rapporterna om upphävandemekanismen 
för viseringar. Parlamentet rekommenderar 
ett fortsatt genomförande av riktmärkena i 
samband med politiken för 
viseringsliberalisering, och uppmanar 
myndigheterna att fullfölja dessa 
ansträngningar för att uppfylla riktmärkena 
för viseringsliberalisering, särskilt inom 
korruptionsbekämpning, att stärka 
rättsväsendet och att tillämpa 
lagstiftningen mot penningtvätt. 
Parlamentet är här bekymrat över ökningen 
av antalet moldaviska medborgare som 
befunnits vistas olagligt i Schengen+-
området (en ökning på 47 %) och över 
ökningen av antalet asylansökningar från 
moldaviska medborgare i EU:s 
medlemsstater (en ökning på 48 %). 
Parlamentet uppmanar eftertryckligen de 
moldaviska myndigheterna att fortsätta att 
genomföra de åtaganden som gjorts i 
samband med den liberaliserade 
viseringsordningen för Schengenområdet 
inom området effektiv migrationshantering 
och säkerställa asylrättigheter för sökande 
från tredjeländer i Republiken Moldavien.
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