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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η ενίσχυση των επαφών μεταξύ των λαών μέσω της βελτίωσης της κινητικότητας σε 
συνθήκες ασφάλειας και καλής διαχείρισης συγκαταλέγεται στις κατευθυντήριες αρχές της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Η ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων εξακολουθεί 
να αποτελεί κοινό στόχο τόσο των μεμονωμένων χωρών εταίρων όσο και της ΕΕ, προς 
όφελος όλων των πολιτών.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης χαιρετίζει την πρόταση ως θετική εξέλιξη στις σχέσεις ΕΕ-
Λευκορωσίας και τονίζει τη σημασία της για τις επαφές του λαού της Λευκορωσίας με τους 
πολίτες της ΕΕ και για την εξοικείωσή τους με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, τον 
ευρωπαϊκό πολιτισμό και τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Αναγνωρίζει ότι οι εκλογικές 
διαδικασίες και το πολιτικό σύστημα στη Λευκορωσία δεν συνάδουν με τα ευρωπαϊκά και τα 
διεθνή πρότυπα και δεν εξασφαλίζουν ούτε προστατεύουν τις οικουμενικές θεμελιώδεις 
ελευθερίες. Οι βουλευτικές εκλογές του 2019 είχαν σημαντικές διαδικαστικές αδυναμίες, 
όπως τα περιοριστικά μέτρα κατά κομμάτων και υποψηφίων της αντιπολίτευσης, και 
κατέδειξαν ότι δεν έχει βελτιωθεί η δημοκρατία. Επομένως, η συμφωνία για την 
απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της 
συνεργασίας σε επίπεδο βάσης και την περαιτέρω ενδυνάμωση και στήριξη της κοινωνίας 
των πολιτών στη Λευκορωσία. 

Στην ανακοίνωσή της για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ), της 4ης 
Δεκεμβρίου 2006, η Επιτροπή ήδη συνιστούσε να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την 
επανεισδοχή και την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων με τις χώρες της Ανατολικής 
Γειτονίας. 

Η κοινή δήλωση της 7ης Μαΐου 2009 της συνόδου κορυφής της Πράγας, που θέσπισε την 
Ανατολική Εταιρική Σχέση, υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η προαγωγή της 
κινητικότητας των πολιτών σε συνθήκες ασφάλειας, μέσω της απλούστευσης της έκδοσης 
θεωρήσεων και των συμφωνιών επανεισδοχής. Επιπλέον, ορίζει την ελευθέρωση του 
καθεστώτος των θεωρήσεων ως μακροπρόθεσμο στόχο, ο οποίος θα πρέπει να συνοδεύεται 
από βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας, προκειμένου να καταπολεμηθεί η διασυνοριακή 
εγκληματικότητα και η παράνομη μετανάστευση. Η σύνοδος κορυφής της Βαρσοβίας, του 
Σεπτεμβρίου του 2011, και η σύνοδος κορυφής του Βίλνιους, του Νοεμβρίου του 2013, 
επιβεβαίωσαν τους στόχους αυτούς, τονίζοντας ιδιαίτερα ότι η περαιτέρω συνεργασία και ο 
συντονισμός θα πρέπει να περιλαμβάνουν ως στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση της 
παράνομης μετανάστευσης, την προώθηση της μετανάστευσης και της κινητικότητας σε 
συνθήκες ασφάλειας και καλής διαχείρισης, και την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων. 
Η σύνοδος κορυφής των Βρυξελλών, του Νοεμβρίου του 2017, επανέλαβε ότι η σύναψη 
συμφωνίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων και συμφωνίας επανεισδοχής με τη 
Λευκορωσία θα άνοιγε τον δρόμο για μεγαλύτερη πρόοδο στο θέμα της κινητικότητας, 
αυξάνοντας παράλληλα την ασφάλεια. 

Σύμφωνα με την κοινή προσέγγιση για την ανάπτυξη της πολιτικής της ΕΕ σχετικά με την 
απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων που συμφωνήθηκε σε επίπεδο COREPER από τα 
κράτη μέλη τον Δεκέμβριο του 2005, δεν θα πρέπει να συνάπτεται συμφωνία για την 
απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων χωρίς να ισχύει συμφωνία επανεισδοχής.

Την τελευταία τετραετία έχει σημειωθεί πρόοδος στις σχέσεις ΕΕ-Λευκορωσίας. Η 
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Λευκορωσία συμμετέχει στην Ανατολική Εταιρική Σχέση, ιδίως στο πλαίσιο των πολυμερών 
της σχημάτων. Με πρωτοβουλία των αρχών της Λευκορωσίας, το 2015 ξεκίνησε εκ νέου ο 
ετήσιος διάλογος ΕΕ-Λευκορωσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το 2016 δρομολογήθηκε 
εταιρική σχέση κινητικότητας, η οποία αποδείχθηκε βασικό εργαλείο ανάπτυξης της 
συνεργασίας μας στον τομέα της μετανάστευσης, ενισχύοντας παράλληλα την κινητικότητα 
των πολιτών της ΕΕ και της Λευκορωσίας σε συνθήκες καλής διαχείρισης και ασφάλειας. 
Επιπλέον, η λήψη συγκεκριμένων μέτρων από τη Λευκορωσία για τον σεβασμό των 
οικουμενικών θεμελιωδών ελευθεριών, του κράτους δικαίου και των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων θα εξακολουθήσει να έχει καίρια σημασία για τη διαμόρφωση της μελλοντικής 
πολιτικής της ΕΕ έναντι της Λευκορωσίας, σε πνεύμα «κριτικού διαλόγου».

Η προτεινόμενη απόφαση λαμβάνει υπόψη και αντικατοπτρίζει το ισχύον πλαίσιο 
συνεργασίας με τη Λευκορωσία, ειδικότερα δε την προαναφερθείσα εταιρική σχέση 
κινητικότητας, τις δηλώσεις των συνόδων κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, καθώς 
και τις διαπραγματεύσεις για τις προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Λευκορωσίας. 
Παρόμοιες συμφωνίες έχουν ήδη συναφθεί με την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία, τη 
Μολδαβία και την Ουκρανία.

Το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τη 
Λευκορωσία σχετικά με τη συμφωνία για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων στις 28 
Φεβρουαρίου 2011. Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2014 και το συμφωνηθέν 
κείμενο μονογραφήθηκε στις 17 Ιουνίου 2019. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Λευκορωσία 
υπέγραψαν τελικά τη συμφωνία για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων και τη 
συμφωνία επανεισδοχής στις 8 Ιανουαρίου 2020.

Σκοπός της προτεινόμενης απόφασης σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας είναι η 
απλούστευση, βάσει της αμοιβαιότητας, της έκδοσης θεωρήσεων για προβλεπόμενη διαμονή 
που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών για τους πολίτες 
της ΕΕ και της Λευκορωσίας, και ορίζει το τέλος θεώρησης για την επεξεργασία των 
αιτήσεων στα 35 EUR. Περιλαμβάνει τα τυποποιημένα στοιχεία των συμφωνιών της ΕΕ για 
την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων, ορίζοντας τις προθεσμίες για την απόφαση 
έκδοσης θεώρησης, τα τέλη και τις σχετικές απαλλαγές, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και 
τις εξαιρέσεις , καθώς και την απλούστευση των κριτηρίων για ορισμένες κατηγορίες 
προσώπων. Επιπλέον, η πρόταση περιλαμβάνει κοινή δήλωση για τη συνεργασία σχετικά με 
τα ταξιδιωτικά έγγραφα και την τακτική ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια 
των ταξιδιωτικών εγγράφων, καθώς και κοινή δήλωση για την εναρμόνιση των διαδικασιών 
ενημέρωσης και των εγγράφων που πρέπει να υποβάλλονται με τις αιτήσεις για την έκδοση 
θεωρήσεων βραχείας διαμονής. Οι διατάξεις συνιστούν εξέλιξη του κεκτημένου του Σένγκεν 
και δεν ισχύουν για το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και το Βασίλειο της Δανίας, που 
καλούνται να συνάψουν διμερείς συμφωνίες για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων, 
όπως και οι τρίτες χώρες που είναι μέρη της συμφωνίας Σένγκεν.

Η βελτίωση της κινητικότητας θα διευκολύνει τις επαφές μεταξύ των λαών, που αποτελούν 
ουσιώδες στοιχείο για την ανάπτυξη οικονομικών, εμπορικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και 
άλλων δεσμών. Η εν λόγω συμφωνία αποτελεί, συνεπώς, βασικό στοιχείο για την υλοποίηση 
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, δεδομένου ότι ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι η πλήρης 
ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων.

Η συμφωνία για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ 
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ταυτόχρονα με τη συμφωνία επανεισδοχής, αφού οι δύο συμφωνίες συνδέονται.

******

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει την 
έγκριση της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας για την απλούστευση της 
έκδοσης θεωρήσεων.


