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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A»
της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου
προς : την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων / το Συμβούλιο
Θέμα : Κοινή Δήλωση για μια Σύμπραξη στον τομέα της Κινητικότητας μεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας 

Η Δημοκρατία της Μολδαβίας, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, και τα συμμετέχοντα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι η Δημοκρατία της Βουλγαρίας, η Κυπριακή Δημοκρατία, η Τσεχική 
Δημοκρατία, η Γαλλική Δημοκρατία, η Ελληνική Δημοκρατία, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 
Γερμανίας, η Δημοκρατία της Ουγγαρίας, η Ιταλική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Λιθουανίας, η 
Δημοκρατία της Πολωνίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία, η Ρουμανία, η Δημοκρατία της Σλοβενίας, 
η Σλοβακική Δημοκρατία και το Βασίλειο της Σουηδίας (εφεξής «τα υπογράφοντα μέρη»)·

ΕΝΕΡΓΩΝΤΑΣ εντός του υφισταμένου πλαισίου συνεργασίας τους, ήτοι την Ευρωπαϊκή Πολιτική 
Γειτονίας και τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας που υπογράφηκε στις 28 Νοεμβρίου 
1994, καθώς και το Πρόγραμμα Δράσης ΕΕ-Δημοκρατίας της Μολδαβίας στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας που συμφωνήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2005·

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες που απορρέουν από την ορθή 
διαχείριση της μετανάστευσης τόσο για τους μετανάστες όσο και για τα υπογράφοντα μέρη·
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ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ τη δέσμευσή τους να βελτιώσουν τις διευκολύνσεις στην κυκλοφορία των 
προσώπων μεταξύ της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα την καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, μεταξύ άλλων, προλαμβάνοντας 
και μειώνοντας τις παράνομες μεταναστευτικές ροές.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ την παγκόσμια προσέγγιση για τη μετανάστευση που υιοθέτησε το 
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «σχετικά με την 
κυκλική μετανάστευση και τις εταιρικές σχέσεις κινητικότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και των τρίτων χωρών», που υποβλήθηκε στις 16 Μαΐου 2007, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου 
της 18ης Ιουνίου 2007 για την επέκταση και ενίσχυση της Παγκόσμιας Προσέγγισης της 
Μετανάστευσης και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τις συμπράξεις στον τομέα της 
κινητικότητας και της κυκλικής μετανάστευσης στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Προσέγγισης της 
Μετανάστευσης, τα οποία εγκρίθηκαν στις 10 Δεκεμβρίου 2007·

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις ισχύουσες διμερείς συμφωνίες για τη μετανάστευση μεταξύ της 
Δημοκρατίας της Μολδαβίας και ορισμένων εκ των κρατών μελών·

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την ισχυρή δέσμευση των υπογραφόντων μερών για την πλήρη και 
αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνιών της 10ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την απλούστευση 
της έκδοσης θεωρήσεων αφενός και την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια 
αφετέρου, που ετέθησαν αμφότερες σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2008·

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ τη σύναψη σύμπραξης στον τομέα της κινητικότητας, η οποία θα βασίζεται στην 
αμοιβαιότητα. Η εν λόγω σύμπραξη θα αποσκοπεί στη διευκόλυνση της νόμιμης μετανάστευσης, 
συμπεριλαμβανομένης της κυκλικής και προσωρινής μετανάστευσης, ιδίως για αναπτυξιακούς 
σκοπούς, εντός των ορίων των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων των υπογραφόντων μερών και 
λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης της αγοράς εργασίας και της κοινωνικοοικονομικής τους 
κατάστασης, καθιερώνοντας συνεργασία για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη, και 
προλαμβάνοντας και καταπολεμώντας την παράνομη μετανάστευση, την εμπορία και λαθραία 
μεταφορά ανθρώπων, και προωθώντας μια αποτελεσματική πολιτική σε θέματα επιστροφής και 
επανεισδοχής, με ταυτόχρονη κατοχύρωση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
τήρηση των συναφών διεθνών πράξεων για την προστασία των προσφύγων και λαμβάνοντας 
υπόψη την κατάσταση συγκεκριμένων μεταναστών και την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των 
υπογραφόντων μερών.

Για το σκοπό αυτόν θα ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ για την περαιτέρω ενίσχυση του 
διαλόγου και της συνεργασίας τους σε θέματα μετανάστευσης, σύμφωνα κυρίως με το ακόλουθες 
γραμμές:



9460/08 ADD 1 ΓΓ/ακι 3
DG H 1 B EL

Κινητικότητα, νόμιμη μετανάστευση και ένταξη

1. Προώθηση ενός καλύτερου πλαισίου για την νόμιμη κινητικότητα, υποστηριζόμενη από την 
ενίσχυση της ενημέρωσης, της ένταξης και της προστασίας των μεταναστών και μείωση των 
κινδύνων της παράνομης μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων, συνταιριάζοντας 
ταυτόχρονα τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στις αγορές εργασίας, με πλήρη σεβασμό των 
αρμοδιοτήτων των κρατών μελών στο συγκεκριμένο τομέα και λαμβάνοντας υπόψη τις 
διαφορετικές καταστάσεις των αγορών εργασίας στη Δημοκρατία της Μολδαβίας και στα 
κράτη μέλη·

2. Ενημέρωση των εν δυνάμει μεταναστών ως προς τους τρόπους νόμιμης μετανάστευσης προς 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και ως προς τις συνθήκες νόμιμης απασχόλησης, διαμονής, σπουδών 

και εργασίας στα κράτη μέλη, καθώς και ως προς τους κινδύνους από τη μετανάστευση χωρίς 

δικαιολογητικά έγγραφα και την παράνομη εργασία· παροχή πληροφοριών για τις 

δυνατότητες απασχόλησης, την κατάσταση της αγοράς εργασίας και τις πολιτικές 

μετανάστευσης στη Δημοκρατία της Μολδαβίας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση· προώθηση της 

κατάρτισης πριν από την αναχώρηση και διευκόλυνση των προσωρινώς απασχολούμενων και 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων κυκλικής μετανάστευσης των εργαζομένων·

3. Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας της Μολδαβίας για τη διαχείριση της μετανάστευσης, 

συμπεριλαμβανομένου του ασύλου και της προστασίας των προσφύγων, σύμφωνα με το 

Περιφερειακό Πρόγραμμα Προστασίας - με την παροχή κατάρτισης και την ανταλλαγή 

εμπειρογνωμόνων και βέλτιστων πρακτικών. Η προσπάθεια θα πρέπει να επικεντρωθεί στη 

νομοθετική δραστηριότητα, τη θεσμική και λειτουργική ανάπτυξη και την προώθηση και 

εφαρμογή των πολιτικών μετανάστευσης·

4. Περαιτέρω εξέταση του θέματος της κοινωνικής προστασίας των νόμιμων μεταναστών, 

συμπεριλαμβανομένου μέσω διμερών συμφωνιών κοινωνικής προστασίας·

5. Εμβάθυνση του διαλόγου για ζητήματα θεωρήσεων και βελτίωση των ικανοτήτων και της 

συνεργασίας τους σε προξενικό επίπεδο, μεταξύ άλλων, μέσω πρωτοβουλιών όπως η 

σύσταση κοινών κέντρων υποβολής αιτήσεων για θεωρήσεις, ο διορισμός ακολούθων για 

θέματα εργασίας και μετανάστευσης στις κύριες χώρες προορισμού, και η ενοποίηση των

κέντρων ενημέρωσης που έχουν δημιουργηθεί για τους Μολδαβούς πολίτες στο εξωτερικό με 

τις διπλωματικές και προξενικές αποστολές της Δημοκρατίας της Μολδαβίας·
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Μετανάστευση και ανάπτυξη

6. Υποστήριξη της εθελούσιας επιστροφής, της βιώσιμης επανένταξης των επιστρεφόντων 

μεταναστών και των προσαρμοσμένων στις ανάγκες της κυκλικής μετανάστευσης 

συστημάτων· ενημέρωση των Μολδαβών πολιτών στο εξωτερικό σχετικά με την κατάσταση 

της αγοράς εργασίας και τις δυνατότητες απασχόλησης στη χώρα καταγωγής τους καθώς και 

τις δυνατότητες επιστροφής· οικοδόμηση συνεργασίας για την κατάρτιση των επιστρεφόντων 

εργαζόμενων μεταναστών και για την προαγωγή της μεταφοράς παροχών κοινωνικής 

ασφάλειας· ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος και κατάρτιση νομικού πλαισίου στον 

τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων· αντιμετώπιση της κοινωνικής διάστασης της 

μετανάστευσης στη χώρα καταγωγής·

7. Πρόληψη, μείωση και εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων της «διαρροής» και της 

«σπατάλης» εγκεφάλων, μεταξύ άλλων, μέσω πολιτικών περί επιστροφής με στόχο 

συγκεκριμένες κατηγορίες Μολδαβών μεταναστών και μέσω υιοθέτησης κωδίκων 

δεοντολογικής πρόσληψης, και μέσω της προώθησης της επιστροφής και της προσωρινής 

μετανάστευσης Μολδαβών πολιτών που διαθέτουν υψηλά προσόντα· διευκόλυνση της 

αναγνώρισης των δεξιοτήτων και των προσόντων τους, της ανταλλαγής φοιτητών, ερευνητών 

και ειδικών, της κατάρτισης, των προγραμμάτων προσωρινής ανταλλαγής και απασχόλησης, 

μεταξύ άλλων με τη συμβολή του ΕΙΕΕ (Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης (οργανισμού της ΕΕ))·

8. Ενίσχυση της συνεργασίας με τις μολδαβικές κοινότητες του εξωτερικού, ενδυναμώνοντας 

τις σχέσεις με τους αποδήμους και επιδιώκοντας την υποστήριξή τους· εργασία στο 

χρηματοοικονομικό τομέα με στόχο τη δημιουργία των συνθηκών για την ενίσχυση των 

επενδύσεων των αποδήμων στη χώρα καταγωγής μέσω σχεδίων αδελφοποίησης, 

διευκόλυνσης της χορήγησης δανείων και της μεταφοράς χρημάτων και στοχοθετημένων 

συστημάτων εμβασμάτων, ενισχύοντας τις συνέπειες από την άποψη της ανάπτυξης των 

μεταφορών χρημάτων των μεταναστών εργαζομένων·
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Διαχείριση συνόρων, έγγραφα ταυτότητας και ταξιδιωτικά έγγραφα, καταπολέμηση της 

παράνομης μετανάστευσης και εμπορίας ανθρώπων

9. Ενίσχυση των προσπαθειών των συμβαλλομένων μερών για την καταπολέμηση της 

παράνομης μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων· ενίσχυση των ικανοτήτων 

διαχείρισης των συνόρων και της διασυνοριακής συνεργασίας· τόνωση της ασφάλειας των 

ταξιδιωτικών εγγράφων, των εγγράφων ταυτότητας και των αδειών διαμονής και πλήρης 

συνεργασία για την επιστροφή και την επανεισδοχή·

10. Διευκόλυνση των σχεδίων αδελφοποίησης και των πρωτοβουλιών των κρατών μελών στον 

τομέα της διαχείρισης των συνόρων, λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο του FRONTEX 

(Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά 

σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ως φορέα διευκόλυνσης και συντονισμού της 

επιχειρησιακής συνεργασίας στον τομέα της διαχείρισης της ασφάλειας των συνόρων μεταξύ 

κρατών μελών και τρίτων χωρών·

11. Προώθηση της ανάπτυξης ευρείας επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ του Frontex και της 

Υπηρεσίας Συνοριοφυλακής της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, στο πλαίσιο διακανονισμού 

εργασίας με σκοπό την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και των 

διασυνοριακών εγκλημάτων που συνδέονται με αυτήν μέσω συνοριακού ελέγχου, καθώς και 

την ενίσχυση της ασφάλειας στα σύνορα μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και της 

Δημοκρατίας της Μολδαβίας·

Εφαρμογή 

12. Η σύμπραξη στον τομέα της κινητικότητας έχει σχεδιασθεί ως μακροπρόθεσμο πλαίσιο 

βασιζόμενο σε πολιτικό διάλογο και συνεργασία, το οποίο θα αναπτυχθεί βάσει της 

υφιστάμενης σχέσης μεταξύ της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας και των κρατών μελών της στο πλαίσιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και 

Συνεργασίας τους και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, και θα εξελιχθεί συν τω χρόνω.
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13. Η ΕΕ σκοπεύει να συμβάλει στην εφαρμογή της σύμπραξης μέσω πρωτοβουλιών της 
Κοινότητας και των κρατών μελών, εντός των ορίων των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, 
σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διαδικασίες και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την αρχή της 
κοινοτικής προτίμησης. Οι κοινοτικοί οργανισμοί, ιδίως ο Frontex, θα συμμετέχουν, κατά 
περίπτωση, στην εφαρμογή της σύμπραξης, στην οποία έχει δυνατότητα συμμετοχής 
οιοδήποτε κράτος μέλος το επιθυμεί.

14. Προκειμένου να προσδιορισθούν τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος και οι ανάγκες που 
συνδέονται με τη μετανάστευση, τα υπογράφοντα μέρη σκοπεύουν να αναπτύξουν περαιτέρω 
το διάλογο και τη διαβούλευσή τους, με πνεύμα συνεργασίας καθώς και να εξετάσουν 
καλύτερα τα χαρακτηριστικά της μετανάστευσης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Έχουν 
σκοπό να συνέρχονται τουλάχιστον δύο φορές ετησίως σε κατάλληλο επίπεδο, στα πλαίσια 
της υφιστάμενης δομής διαλόγου και συνεργασίας, προκειμένου να επαναξιολογούνται οι 
προτεραιότητες και εν ανάγκη να αναπτύσσεται περαιτέρω η σύμπραξη. Τα υπογράφοντα 
μέρη σκοπεύουν να συνεργασθούν, σε επιχειρησιακό επίπεδο στο συγκεκριμένο τομέα, ούτως 
ώστε να βελτιωθεί ο μεταξύ τους συντονισμός για την εφαρμογή της σύμπραξης, μεταξύ 
άλλων ενσωματώνοντας τους σχετικούς εταίρους και φορείς στη Δημοκρατία της Μολδαβίας
μέσω του κατάλληλου πλαισίου συνεργασίας.

15. Προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή η σύμπραξη στον τομέα της κινητικότητας, τα 

υπογράφοντα μέρη επιβεβαιώνουν την πρόθεσή τους όσον αφορά τις πρωτοβουλίες του 

Παραρτήματος, ανάλογα με τα διαθέσιμα οικονομικά μέσα τους. Σκοπεύουν να 

διασφαλίσουν το σωστό συντονισμό των αντίστοιχων προσπαθειών τους. Προτίθενται να 

ενημερώνουν τακτικά το Παράρτημα με προτεινόμενες δραστηριότητες.

16. Όταν απαιτείται, τα υπογράφοντα μέρη θα διεξάγουν αξιολόγηση της υφιστάμενης 

σύμπραξης.
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17. Οι διατάξεις της παρούσας κοινής δήλωσης δεν δημιουργούν νομικά δικαιώματα ή 

υποχρεώσεις δυνάμει του διεθνούς δικαίου.

Έγινε στ….την….

Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας,

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα,

Για τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, 

Για την Κυπριακή Δημοκρατία, 

Για την Τσεχική Δημοκρατία, 

Για τη Γαλλική Δημοκρατία, 

Για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, 

Για την Ελληνική Δημοκρατία, 

Για τη Δημοκρατία της Ουγγαρίας, 

Για την Ιταλική Δημοκρατία, 

Για τη Δημοκρατία της Λιθουανίας, 

Για τη Δημοκρατία της Πολωνίας, 

Για την Πορτογαλική Δημοκρατία, 

Για τη Ρουμανία, 

Για τη Σλοβακική Δημοκρατία,

Για τη Δημοκρατία της Σλοβενίας, 

Για το Βασίλειο της Σουηδίας,
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Παράρτημα σχετικά με τις προτεινόμενες δράσεις

Στα πλαίσια της σύμπραξης στον τομέα της κινητικότητας, οι συμμετέχοντες επιβεβαιώνουν την 
πρόθεσή τους να αναλάβουν τις ακόλουθες πρωτοβουλίες : 

1. Παρακολούθηση των μεταναστευτικών ροών

Στόχος: Ανάλυση της μεταναστευτικής ροής προκειμένου να προσδιορισθούν οι ανάγκες και οι 
απαραίτητες ενέργειες 

i. Χαρακτηριστικά της μετανάστευσης - Πρόταση για κατάρτιση και επικαιροποίηση, σε 
συνεργασία με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και με άλλους εταίρους, 
συμπεριλαμβανομένου του ΕΙΕΕ, ενός γενικού μηχανισμού παρακολούθησης ο οποίος 
θα παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες τόσο για τις ροές και τους αριθμούς μεταναστών 
καθώς και για τις συνέπειες των μεταναστεύσεων στην αγορά εργασίας της Μολδαβίας 
εν γένει, όσο και για τους ανθρώπους με δεξιότητες ειδικότερα. Θα αποτελέσει 
σημαντικό και βιώσιμο εργαλείο για τη χάραξη πολιτικών. Το ΕΙΕΕ προτείνει να 
παρασχεθεί μεθοδολογικό εργαλείο για την ανάλυση των επιπέδων δεξιοτήτων των εν 
δυνάμει και των επιστρεφόντων μεταναστών.

2. Καθιέρωση του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης της Μετανάστευσης

Στόχος: Ενίσχυση των θεσμικών ικανοτήτων των μολδαβικών φορέων που ασχολούνται με τη 
μετανάστευση

i. Οριζόντια υποστήριξη - Πρόταση του Βασιλείου της Σουηδίας (εφεξής «Σουηδία») να 
παραταθεί η διαδικασία Söderköping έως το 2012, προκειμένου να εδραιωθούν τα 
μέχρι τούδε αποτελέσματα και η πρόοδος της συνεργασίας, και να εξετασθεί η 
δυνατότητα επέκτασης της διαδικασίας ώστε να συμπεριληφθούν άλλα θέματα, τα 
οποία η Δημοκρατία της Μολδαβίας (και τα άλλα κράτη μέλη) θεωρούν ενδεχομένως 
απαραίτητα/ σημαντικά στα πλαίσια της σύμπραξης στον τομέα της κινητικότητας. 
Πρόταση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (εφεξής «Γερμανία») και της 
Ρουμανίας να προσφέρουν οριζόντια υποστήριξη για την οικοδόμηση ικανοτήτων στον 
τομέα της μετανάστευσης, της ένταξης και του ασύλου με τα ακόλουθα στοιχεία:
διερεύνηση, διαχείριση του ασύλου, διαχείριση της μετανάστευσης/ ένταξης/ 
επανένταξης, έλεγχος των συνόρων και διεθνής συνεργασία.



9460/08 ADD 1 ΓΓ/ακι 9
DG H 1 B EL

ii. Νόμιμη μετανάστευση - Πρόταση της Ελληνικής Δημοκρατίας να διοργανώσει 
εργαστήριο τεχνικής κατάρτισης σχετικά με τη νομοθεσία περί αδειών διαμονής και 
αδειών εργασίας για δημόσιους υπαλλήλους από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας. 
Πρόταση της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας (εφεξής «Ουγγαρία») για οικοδόμηση 
ικανοτήτων όσον αφορά τη διαμονή αλλοδαπών (σεμινάρια, ανταλλαγή πληροφοριών, 
ταξίδια μελέτης).

iii. Παράνομη μετανάστευση - Πρόταση της Δημοκρατίας της Πολωνίας (εφεξής
«Πολωνία») για διοργάνωση σεμιναρίων και επισκέψεων μελέτης σχετικά με την 
κράτηση και την υποδοχή αλλοδαπών και σχετικά με την παράνομη μετανάστευση/ 
εμπορία ανθρώπων. Πρόταση της Τσεχικής Δημοκρατίας να καταρτίσει εκπαιδευτές 
σχετικά με την διαχείριση των συνόρων και της Σλοβακικής Δημοκρατίας (εφεξής
«Σλοβακία») να παράσχει εκπαίδευση σε αστυνομικούς σχετικά με την καταπολέμηση 
της παράνομης μετανάστευσης.

iv. Πολιτική στον τομέα του ασύλου - Πρόταση της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας να 
παράσχουν εκπαίδευση και υποστήριξη εμπειρογνωμόνων για την πολιτική περί 
ασύλου στη Δημοκρατία της Μολδαβίας, λαμβάνοντας υπ' όψιν τους σκοπούς του 
Περιφερειακού Προγράμματος Προστασίας. Πρόταση της Δημοκρατίας της Σλοβενίας 
για την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών στο πλαίσιο των 
υφισταμένων σχεδίων.

v. Ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών - Πρόταση της Τσεχικής Δημοκρατίας, 
της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Σλοβακίας και της Σουηδίας να 
διοργανώσουν επισκέψεις μελέτης και ανταλλαγή εμπειριών με τα αντίστοιχα γραφεία. 
Η Ιταλική Δημοκρατία (εφεξής «Ιταλία») θα αναλάβει την κατάρτιση δημοσίων 
υπαλλήλων. Πρόταση της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για την ανταλλαγή γνώσεων, 
εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών στο πλαίσιο των υφισταμένων σχεδίων.

vi. Έλεγχος των συνόρων - Πρόταση σύμφωνα με την οποία εμπειρογνώμονες από τη 
Γερμανία και την ΕΕ θα αξιολογήσουν, από κοινού με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας,
τη δομή και την οργάνωση της μολδαβικής αρχής ελέγχου των συνόρων με σκοπό τη 
βελτίωσή της και την εφαρμογή των βασικών αρχών του ολοκληρωμένου ελέγχου των 
συνόρων σύμφωνα με τα ενωσιακά πρότυπα. Πρόταση της Ουγγαρίας να παράσχει 
βοήθεια για το θεσμοθετημένο σύστημα διαχείρισης των συνόρων σε τοπικό και σε
κρατικό επίπεδο, και να παράσχει βοήθεια για την ανάπτυξη του συστήματος 
ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων στη Μολδαβία. Και στις δύο περιπτώσεις, θα 
παρέχεται βοήθεια μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών στον 
τομέα της ασφάλειας των εγγράφων, με την κατάρτιση συστάσεων για τη βελτίωση των 
υποδομών (υλικού/λογισμικού για ΤΠΕ) για την ανταλλαγή πληροφοριών. 
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vii. Ασφάλεια των εγγράφων - Πρόταση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (εφεξής 
«Πορτογαλία») να παράσχει τεχνική συνδρομή και εκπαίδευση στον τομέα της 
ασφάλειας των εγγράφων και απάτης σχετικά με τα έγγραφα. Η Πολωνία και η 
Ουγγαρία προτείνουν να συμμετάσχουν στο σχέδιο «Ενίσχυση των ικανοτήτων και της 
συνεργασίας για τον εντοπισμό πλαστών και παραποιημένων ταξιδιωτικών εγγράφων 
στα σύνορα Δημοκρατίας της Μολδαβίας- Ρουμανίας», το οποίο εφαρμόζεται από 
κοινού με το Διεθνές Κέντρο για την Ανάπτυξη Μεταναστευτικής Πολιτικής.

3. Ενημέρωση για τη νόμιμη μετανάστευση και βοήθεια προς τους επιστρέφοντες μετανάστες

Στόχος: Ενημέρωση των εν δυνάμει μεταναστών για τους τρόπους νόμιμης μετανάστευσης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και νόμιμης απασχόλησης στα κράτη μέλη καθώς και για τους κινδύνους της 
παράνομης μετανάστευσης, και βοήθεια προς τους επιστρέφοντες μετανάστες.
Η ενδεχόμενη εφαρμογή των πρωτοβουλιών που προτείνονται στο τμήμα αυτό θα γίνεται, έπειτα 
από σχετική εξέταση, σε αμοιβαίως συμφωνημένη βάση και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση στη Δημοκρατία της Μολδαβίας.

i. Ενίσχυση της ικανότητας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για τη διαχείριση της 
εργατικής μετανάστευσης και της παλιννόστησης - Πρόταση της Δημοκρατίας της 
Βουλγαρίας (εφεξής «Βουλγαρία»), της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ουγγαρίας, της 
Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, 
της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Σλοβακίας και της Σουηδίας να συνεργασθούν για 
την παροχή ενημέρωσης για τις οδούς νόμιμης μετανάστευσης προς την ΕΕ, τη νόμιμη 
απασχόληση στα κράτη μέλη της ΕΕ, τους κινδύνους και τις αρνητικές επιπτώσεις της 
παράνομης μετανάστευσης καθώς και για την επιστροφή και την επανένταξη στη 
Δημοκρατία της Μολδαβίας. Συγκεκριμένα, θα εξετάζονται τα ακόλουθα:
· Ενημέρωση σχετικά με τη νόμιμη είσοδο και διαμονή στα κράτη μέλη και στο 

χώρο Σένγκεν,
· Ενημέρωση σχετικά με τους κινδύνους της λαθραίας μεταφοράς και εμπορίας 

ανθρώπων,
· Μηχανισμοί ευρέσεως εργασίας, παροχή συμβουλών, διαμεσολάβηση για 

επαγγελματικά θέματα και  ενημέρωση σχετικά με ευκαιρίες απασχόλησης σε 
συνεργασία με τις υπηρεσίες απασχόλησης ορισμένων συμμετεχόντων κρατών 
μελών,

· Πληροφορίες/ κοινοποίηση πληροφοριών για τους επιστρέφοντες και παροχή 
συνδρομής για την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη στη Δημοκρατία της 
Μολδαβίας,

· Μηχανισμοί συνδρομής για τη σύσταση μικρών επιχειρήσεων στη Δημοκρατία 
της Μολδαβίας,

· Υποστήριξη σχεδίων κοινής ανάπτυξης.
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Η πρωτοβουλία θα εντάσσεται στην εθνική διοίκηση της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, 
η οποία θα εγγυάται τη βιωσιμότητά της. Η Δημοκρατία της Μολδαβίας θα έχει την 
ιδία ευθύνη της πρωτοβουλίας και τα κράτη μέλη που συμμετέχουν σε συγκεκριμένες 
δράσεις θα παρέχουν στήριξη.

ii. Διευκόλυνση της ένταξης - Πρόταση της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλίας να 
παρέχουν κατάρτιση πριν από την αναχώρηση στους Μολδαβούς οι οποίοι σχεδιάζουν 
να μεταναστεύσουν. Πρόταση της Ιταλίας να συντάξει και να διανείμει εγχειρίδιο 
σχετικά με τη διαδικασία εισόδου και τις πολιτικές περί ένταξης.

iii. Ιστοσελίδα για τη νόμιμη μετανάστευση - Πρόταση της Ελληνικής Δημοκρατίας, της 
Πολωνίας, της Γερμανίας (για τα εμβάσματα) και της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (για 
το δίκτυο EURES) για τη δημιουργία ιστοσελίδας σχετικά με τη νόμιμη μετανάστευση. 
Θα συντονίζουν το συγκεκριμένο μέσο με την ευρωπαϊκή πύλη για τη μετανάστευση. 

4. Μηχανισμοί μετανάστευσης εργατικού δυναμικού

Στόχος: Παροχή καλύτερης πρόσβασης στις αγορές εργασίας των κρατών μελών
Η ενδεχόμενη εφαρμογή των πρωτοβουλιών που προτείνονται στο τμήμα αυτό θα γίνεται, έπειτα 
από σχετική εξέταση, σε αμοιβαίως συμφωνημένη βάση και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση στη Δημοκρατία της Μολδαβίας.

i. Οριζόντια υποστήριξη - Πρόταση της Ρουμανίας από κοινού με την Περιφέρεια Veneto
με στόχο την ανάπτυξη πρωτοβουλίας για τη λήψη δραστικών μέτρων στήριξης της 
μετανάστευσης εργατικού δυναμικού και της ανάπτυξης προς όφελος της Δημοκρατίας 
της Μολδαβίας.

ii. Μηχανισμοί κυκλικής μετανάστευσης - Πρόταση της Τσεχικής Δημοκρατίας και της 
Κυπριακής Δημοκρατίας να παράσχουν σχέδια κυκλικής μετανάστευσης τα οποία 
περιλαμβάνουν υποστήριξη της επανένταξης των επιστρεφόντων μεταναστών (η 
πρωτοβουλία θα αναπτυχθεί εν μέρει βάσει του σημείου 3.i).

iii. Διμερείς συμφωνίες - Πρόταση της Βουλγαρίας να υπογράψει συμφωνία για τη ρύθμιση 
της μετανάστευσης εργατικού δυναμικού με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας το 2008. 
Πρόταση της Ρουμανίας να συνάψει με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας σύμβαση για 
την τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία.
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iv. Πρόσβαση στην αγορά εργασίας - Πρόταση της Ιταλίας να εφαρμόσει περαιτέρω το 
σχέδιό της για την παροχή υποστήριξης των εν δυνάμει μεταναστών στην ιταλική 
αγορά εργασίας, δεδομένου ότι τούτο θα προωθήσει σχέδια σε συγκεκριμένους τομείς 
για Μολδαβούς. Πρόταση της Σουηδίας να αναπτύξει πιλοτικό σχέδιο για τη διάδοση 
πληροφοριών στη Δημοκρατία της Μολδαβίας σχετικά με την επερχόμενη 
μεταρρύθμιση της σουηδικής αγοράς εργασίας όσον αφορά την πρόσληψη 
εργαζομένων από τρίτες χώρες. Πρόταση της Πολωνίας να παράσχει πρόσβαση στην 
πολωνική αγορά εργασίας για προσωρινή απασχόληση χωρίς την υποχρέωση 
απόκτησης άδειας εργασίας. Οι προτάσεις αυτές θα υποστηριχθούν εν μέρει μέσω των 
δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο σημείο 3.i).

5. Μηχανισμοί εθελούσιας επιστροφής και επανένταξης

Στόχος: Προαγωγή της εθελούσιας επιστροφής μεταναστών, ιδίως όσων διαθέτουν υψηλά 
προσόντα, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η διαρροή εγκεφάλων

i. Υποστήριξη σχεδίων εθελούσιας επιστροφής - Πρόταση της Γερμανίας να υποστηρίξει 
σχέδια εθελούσιας επιστροφής που αφορούν: κοινωνικές υποθέσεις, την αγορά 
εργασίας, την παροχή ιατρικών υπηρεσιών, ενημερωτικές εκστρατείες, και δημιουργία 
δικτύου. Πρόταση της Ρουμανίας να υποστηρίξει τη βελτίωση της διοικητικής 
ικανότητας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σε σχέση με την επανένταξη μεταναστών.

ii. Μεταφορά παροχών κοινωνικής ασφάλισης - Πρόταση της Ρουμανίας με στόχο να 
στηριχθεί η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των αρχών της Δημοκρατίας της 
Μολδαβίας προκειμένου να εξασφαλισθεί η μεταφορά παροχών κοινωνικής ασφάλισης, 
ιδίως μέσω της κατάρτισης του προσωπικού τους, με τελικό στόχο την κοινωνική 
προστασία των διακινουμένων εργαζομένων.

6. Ενίσχυση των αποδήμων και κοινή ανάπτυξη

Στόχος: Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των μολδαβικών κοινοτήτων του εξωτερικού και της χώρας 
καταγωγής και προαγωγή σχεδίων κοινής ανάπτυξης



9460/08 ADD 1 ΓΓ/ακι 13
DG H 1 B EL

i. Οριζόντια υποστήριξη - Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενισχύσει τη διάσταση 
της μετανάστευσης που άπτεται της ανάπτυξης. Πρόταση της Δημοκρατίας της 
Μολδαβίας να εξετασθεί το ενδεχόμενο ενίσχυσης των δραστηριοτήτων των κέντρων 
ενημέρωσης για τους Μολδαβούς μετανάστες στις μολδαβικές διπλωματικές 
αποστολές.

ii. Παρατεταμένες απουσίες - Πρόταση της Γερμανίας να παράσχει στους Μολδαβούς, οι 
οποίοι διαμένουν νομίμως στη Γερμανία και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, 
ειδικές άδειες για παρατεταμένες απουσίες χωρίς απώλεια των δικαιωμάτων διαμονής.

iii. Εμβάσματα - Πρόταση της Ρουμανίας μαζί με την Περιφέρεια του Veneto στην Ιταλία, 
για την κατάρτιση Χρηματοδοτικού Μέσου για την ανάπτυξη της αυτοαπασχόλησης 
και των μικρών επιχειρήσεων με σκοπό την ενθάρρυνση της επένδυσης των 
εμβασμάτων των μεταναστών, ιδίως σε τοπικές κοινότητες, και της επιστροφής τους
στη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Πρόταση της Γερμανίας να επεκτείνει την ιστοσελίδα 
για τα εμβάσματα www.geldtransfer.de, η οποία δημιουργήθηκε στα πλαίσια της 
Διάσκεψης της Ομάδας των 8 για τα εμβάσματα που πραγματοποιήθηκε στα τέλη 
Νοεμβρίου 2007 στο Βερολίνο. Πρόταση της Σουηδίας να διευκολύνει την ανταλλαγή 
εμπειριών και επισκέψεων μελέτης σχετικά με την αναπτυξιακή πολιτική 
(συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης στο θέμα της πολιτικής για τα εμβάσματα).

iv. Οικοδόμηση ικανοτήτων των προξενικών υπαλλήλων - Πρόταση της Ουγγαρίας να 
ενισχύσει τις ικανότητες των προξενικών υπαλλήλων στη Δημοκρατία της Μολδαβίας 
με ανταλλαγές εμπειρογνωμόνων και την παροχή κατάρτισης όσον αφορά τις νομικές 
και θεσμικές απαιτήσεις για την προξενική προστασία των πολιτών και για τη 
διερεύνηση και καλλιέργεια των δεσμών με τις μολδαβικές κοινότητες του εξωτερικού.

7. Κοινωνική προστασία των μεταναστών και των οικογενειών τους

Στόχος: Προαγωγή της μεταφοράς παροχών κοινωνικής ασφάλισης και εξέταση της κοινωνικής 

διάστασης της μετανάστευσης στη χώρα προέλευσης.

i. Διοικητική ικανότητα της Δημοκρατίας της Μολδαβίας - Πρόταση της Ρουμανίας να 

καταβάλει προσπάθειες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των αρχών της 

Δημοκρατίας της Μολδαβίας όσον αφορά τη μεταφορά των παροχών κοινωνικής 

ασφάλισης.
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ii. Διμερείς συμφωνίες - Πρόταση της Βουλγαρίας να υπογράψει Συνθήκη Κοινωνικής 

Ασφάλισης με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας το 2008. Πρόταση της Ρουμανίας να 

υπογράψει διμερή συμφωνία με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας στον τομέα της 

κοινωνικής ασφάλισης.

iii. Κοινωνική διάσταση της μετανάστευσης - Πρόταση της Ιταλίας να εξετάσει την 

κοινωνική διάσταση της μετανάστευσης στη χώρα προέλευσης, με ιδιαίτερη έμφαση

στους εφήβους και με την υποστήριξη προς κέντρα/ φορείς παροχής υποστήριξης προς

εφήβους οι οποίοι παραμένουν στη χώρα μετά τη μετανάστευση των γονέων τους.

8. Ανάπτυξη της μολδαβικής αγοράς εργασίας

Στόχος: Βελτιστοποίηση της αγοράς εργασίας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, προάγοντας τις 
ανταλλαγές σπουδαστών και επαγγελματιών και βελτιώνοντας τις οικονομικές συνθήκες των 
επιστρεφόντων μεταναστών 

i. Οριζόντια υποστήριξη - Πρόταση της Τσεχικής Δημοκρατίας να συνεχίσει το σχέδιό της 
για την ανάπτυξη της μολδαβικής αγοράς εργασίας. Πρόταση της Σουηδίας να 
συνεχίσει την εφαρμογή δύο σχεδίων: πρώτον, της μεταρρύθμισης της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και δεύτερον, μαζί με εμπειρογνώμονες από τη Ρουμανία και τη 
Λιθουανία, της ενίσχυσης της υποστήριξης της μολδαβικής δημόσιας υπηρεσίας 
απασχόλησης. Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενισχυθεί η διάσταση της 
μετανάστευσης που άπτεται της ανάπτυξης. 

ii. Ενίσχυση της ικανότητας των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης - Πρόταση της 
Δημοκρατίας της Μολδαβίας να αναβαθμίσει την ποιότητα των ιδρυμάτων ανώτερης
εκπαίδευσης και να προωθήσει τις πανεπιστημιακές ανταλλαγές, μεταξύ άλλων, με την 
Πορτογαλία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να εξακολουθήσει να προάγει τη 
συμμετοχή Μολδαβών σπουδαστών και ερευνητών στο πρόγραμμα ανταλλαγών 
Erasmus Mundus. Πρόταση της Ρουμανίας να συνεχίσει και να επεκτείνει τα 
προγράμματά της με τα οποία προσφέρει υποτροφίες και άλλες διευκολύνσεις σε 
σπουδαστές από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας.
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iii. Αντιστοιχία προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας - Οι μολδαβικές δημόσιες 
υπηρεσίες απασχόλησης προτίθενται να παράσχουν κίνητρα όσον αφορά ευκαιρίες 
απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο για τους Μολδαβούς πολίτες, ιδίως τους νέους και να 
βελτιώσουν την αντιστοιχία προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας, με την 
υποστήριξη της Σουηδίας. Πρόταση της Τσεχικής Δημοκρατίας να υποστηρίξει τις 
ιδιωτικές και μικρές επιχειρήσεις, προκειμένου κυρίως να δημιουργηθούν ευκαιρίες 
απασχόλησης σε αγροτικές περιοχές. Η Ρουμανία ενδιαφέρεται να εκτελέσει διμερή 
σχέδια στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προάγοντας τη δημιουργία 
ευκαιριών απασχόλησης στον τομέα του τουρισμού και της αγροτικής ανάπτυξης.

iv. Διμερής αναγνώριση - Στα πλαίσια της σύμπραξης, τα υπογράφοντα μέρη προτίθενται 
να προωθήσουν τη διμερή αναγνώριση προσόντων και δεξιοτήτων. Το ΕΙΕΕ θα 
συμβάλει στη συζήτηση προσανατολισμού για την αναγνώριση προσόντων και για την 
αντιστοιχία προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας.

9. Θεωρήσεις και επανεισδοχή 

Στόχος: Περαιτέρω ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας σε θέματα θεωρήσεων και 

επανεισδοχής 

i. Κοινό Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων για Θεωρήσεις - Προώθηση της διεύρυνσης του 

Κοινού Κέντρου Υποβολής Αιτήσεων για Θεωρήσεις προς ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, 

το οποίο τους παρέχει τη δυνατότητα να εκπροσωπούνται από την ουγγρική 

διπλωματική αποστολή στο Κισινάου για την έκδοση ενιαίων θεωρήσεων βραχείας 

διαμονής για τους αιτούντες οι οποίοι επιθυμούν να ταξιδέψουν ή να παραμείνουν στη 

χώρα τους, σύμφωνα με το μέρος ΙΙ, σημείο 1.2 της Κοινής Προξενικής Εγκυκλίου.

Πρόταση για την περαιτέρω ανάπτυξη του Κοινού Κέντρου Υποβολής Αιτήσεων για 

Θεωρήσεις με δραστηριότητες ενημέρωσης (για θέματα όπως οι νόμιμοι τρόποι 

εισόδου και παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο χώρο του Σένγκεν) και με την 

ανάπτυξη σχέσεων εργασίας με τα κέντρα ενημέρωσης στο Balti και στο Cahul, καθώς 

και με τη συμμετοχή στην πρωτοβουλία που προτείνεται βάσει του σημείου 3.i.
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10. Συνεργασία για τη διαχείριση των συνόρων, τα έγγραφα ταυτότητας και τα ταξιδιωτικά 
έγγραφα, την καταπολέμηση της παράνομης / λαθραίας μετανάστευσης και της εμπορίας 
ανθρώπων

Στόχος: Καταπολέμηση της λαθραίας μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων 

i. Οριζόντια υποστήριξη - Πρόταση της Πορτογαλίας να υπογραφεί το 2009 διμερής 
συμφωνία μεταξύ των αρμοδίων αρχών αμφοτέρων χωρών σχετικά με τη συνεργασία 
όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, τεχνικής βοήθειας και εκπαίδευσης στους 
τομείς της ασφάλειας των εγγράφων και της απάτης σχετικά με τα έγγραφα, των 
συνοριακών ελέγχων και της εμπορίας ανθρώπων. Πρόταση της Γαλλικής 
Δημοκρατίας να συνεχίσει την υποστήριξή της για το πρόγραμμα πρόληψης και 
καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων και βοήθειας στα θύματα της λαθραίας 
μεταφοράς.

ii. Διαχείριση των Συνόρων - Πρόταση ώστε η Υπηρεσία Συνοριοφυλακής της 
Δημοκρατίας της Μολδαβίας να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη σταθερή βελτίωση 
της συνοριακής της διαχείρισης, και για τη συνεργασία της Μολδαβίας με τον Frontex
σχετικά με την εφαρμογή του επιχειρησιακού διακανονισμού η σύναψη του οποίου 
συμφωνήθηκε αμοιβαία, ο οποίος θα καλύπτει δραστηριότητες στον τομέα της 
ανταλλαγής πληροφοριών και της ανάλυσης κινδύνου, τον τομέα της κατάρτισης, 
έρευνας και ανάπτυξης, το συντονισμό κοινών επιχειρησιακών μέτρων, την ενεργό 
συζήτηση για τη βελτίωση του τεχνικού εξοπλισμού και της τεχνολογικής αναβάθμισης 
στα σύνορα, την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών καθώς και τη βελτίωση της 
επιχειρησιακής διαλειτουργικότητας μεταξύ των συνοριοφυλακών των κρατών μελών 
της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Η Ουγγαρία προτείνει να συμμετέχει 
στην πρακτική συνεργασία σε τοπικό επίπεδο. Η Γερμανία προτείνει να αναλάβει τη 
διεξαγωγή ελέγχου της δομής των συνοριακών ελέγχων της Μολδαβίας. Η Τσεχική 
Δημοκρατία προτείνει να υποστηρίξει την ενίσχυση των δομών μετανάστευσης στα 
σύνορα.

iii. Οικοδόμηση ικανοτήτων – Κοινή πρόταση του Frontex και της Δημοκρατίας της 
Μολδαβίας, να εφαρμόσουν το Κοινό Βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για 
Συνοριοφύλακες «Frontex», ώστε να μεταφράσουν και να εφαρμόσουν ευρέως, στο 
πλαίσιο της Υπηρεσίας Συνοριοφυλακής της Μολδαβίας, το «Υψηλού επιπέδου 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα παραποιημένα έγγραφα», και ώστε να εξασφαλίσουν 
την τακτική επικαιροποίηση αμφοτέρων των πηγών. Οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει 
να λαμβάνουν υπόψη την αποκτηθείσα πείρα και τη συναγωγή διδαγμάτων από την
Αποστολή Συνοριακής Συνδρομής της ΕΕ (EUBAM).
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iv. Ασφάλεια Εγγράφων - Πρόταση της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για τη θέσπιση και 

ενημέρωση σχεδίου δράσης για τη σταθερή βελτίωση της ασφάλειας των ταξιδιωτικών

εγγράφων και εγγράφων ταυτότητας, συμπεριλαμβανομένου μέσω της χρήσης

βιομετρικών δεδομένων. Η Γερμανία και η Πορτογαλία προτείνουν την παροχή 

τεχνικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

προτείνει την παροχή συνδρομής για τα βιομετρικά διαβατήρια.

v. Λαθραία μεταφορά μεταναστών και εμπορία ανθρώπων - Πρόταση να εξασφαλίσει η 

Δημοκρατία της Μολδαβίας την αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης του 

Παλέρμο και των σχετικών της πρωτοκόλλων.

________________________


