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LYHYET PERUSTELUT

Ihmisten välisten kontaktien helpottaminen edistämällä liikkuvuutta turvallisessa ja hyvin 
hallinnoidussa ympäristössä on itäisen kumppanuuden johtavia periaatteita. Viisumipakon 
poistaminen pysyy yksittäisten kumppanimaiden ja EU:n yhteisenä, väestöä hyödyttävänä 
tavoitteena.

Esittelijä pitää ehdotusta myönteisenä kehityksenä EU:n ja Valko-Venäjän suhteissa ja 
korostaa sen merkitystä Valko-Venäjän kansalaisille, jotka voivat olla yhteydessä EU:n 
kansalaisiin ja tutustua eurooppalaiseen todellisuuteen, kulttuuriin ja elämäntapaan. Toteaa, 
että Valko-Venäjän vaaliprosessit ja poliittinen järjestelmä eivät noudata eurooppalaisia ja 
kansainvälisiä normeja eivätkä varmista ja suojele yleismaailmallisia perusvapauksia. Vuoden 
2019 parlamenttivaaleissa ilmeni merkittäviä menettelyllisiä puutteita, muun muassa 
oppositiopuolueisiin ja ehdokkaisiin kohdistettuja rajoittavia toimenpiteitä, eivätkä vaalit 
osoittaneet demokratian tilan parantuneen. Sen vuoksi viisumien myöntämisen helpottamista 
koskevaa sopimusta olisi käytettävä ruohonjuuritason yhteistyön lisäämiseen sekä Valko-
Venäjän kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen ja tukemiseen. 

Komissio suositteli jo Euroopan naapuruuspolitiikan (ENP) lujittamisesta 4. joulukuuta 2006 
antamassaan tiedonannossa, että itäisten naapurimaiden kanssa olisi käynnistettävä 
takaisinottamista ja viisumikäytäntöjen helpottamista koskevat neuvottelut. 

Itäisen kumppanuuden perustamista koskevassa 7. toukokuuta 2009 annetussa Prahan 
huippukokouksen yhteisessä julkilausumassa korostetaan, että on tärkeää tukea kansalaisten 
liikkuvuutta turvallisessa ympäristössä viisumikäytäntöjen helpottamista ja takaisinottoa 
koskevien sopimusten avulla. Julkilausumassa viisumipakon poistaminen asetetaan pitkän 
aikavälin tavoitteeksi, jonka yhteydessä turvallisuutta on parannettava rajat ylittävän 
rikollisuuden ja laittoman maahanmuuton torjumiseksi. Syyskuussa 2011 pidetyssä Varsovan 
huippukokouksessa ja marraskuussa 2013 pidetyssä Vilnan huippukokouksessa vahvistettiin 
nämä tavoitteet ja korostettiin erityisesti, että tulevaan yhteistyöhön ja koordinointiin tulisi 
sisältyä pyrkimys laittoman siirtolaisuuden ehkäisyyn ja torjumiseen, turvallisen ja hyvin 
hallitun maahanmuuton ja liikkuvuuden edistämiseen sekä yhdennettyyn rajaturvallisuuteen. 
Brysselissä marraskuussa 2017 pidetyssä huippukokouksessa korostettiin, että viisumien 
myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen ja takaisinottosopimuksen tekeminen 
Valko-Venäjän kanssa tasoittaisi tietä liikkuvuuden edistymiselle ja lisäisi samalla 
turvallisuutta. 

Jäsenvaltiot sopivat joulukuussa 2005 Coreperissa viisumien myöntämisen helpottamista 
koskevan EU:n politiikan kehittämiseen liittyvästä yhteisestä lähestymistavasta, jonka 
mukaan sopimusta viisumien myöntämisen helpottamisesta ei pidä tehdä ennen 
takaisinottosopimusta.

EU:n ja Valko-Venäjän suhteissa on edistytty neljän viime vuoden aikana. Valko-Venäjä on 
osallistunut itäiseen kumppanuuteen erityisesti sen monenvälisissä kokoonpanoissa. EU:n ja 
Valko-Venäjän vuotuinen ihmisoikeusvuoropuhelu aloitettiin uudelleen Valko-Venäjän 
viranomaisten aloitteesta vuonna 2015. Liikkuvuuskumppanuus käynnistettiin vuonna 2016. 
Se osoittautui keskeiseksi välineeksi kehitettäessä muuttoliikettä koskevaa yhteistyötä ja 
parannettaessa EU:n ja Valko-Venäjän kansalaisten liikkuvuutta hyvin hallinnoidussa ja 
turvallisessa ympäristössä. Valko-Venäjän on toteutettava lisää konkreettisia toimia 
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yleismaailmallisten perusvapauksien, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseksi. Ne ovat edelleen avainasemassa muotoiltaessa EU:n tulevaa Valko-
Venäjän-politiikkaa ”kriittisen sitoutumisen” hengessä.

Päätösehdotuksessa otetaan huomioon Valko-Venäjän kanssa tehtävän yhteistyön nykyiset 
puitteet, erityisesti edellä mainittu liikkuvuuskumppanuus, itäisen kumppanuuden 
huippukokousten julkilausumat sekä neuvottelut EU:n ja Valko-Venäjän kumppanuuden 
painopisteistä. Samanlaiset sopimukset on jo tehty Armenian, Azerbaidžanin, Georgian, 
Moldovan ja Ukrainan kanssa.

Neuvosto antoi 28. helmikuuta 2011 virallisesti luvan neuvotella viisumien myöntämisen 
helpottamista koskevasta sopimuksesta Valko-Venäjän kanssa. Neuvottelut aloitettiin 
kesäkuussa 2014, ja sovittu teksti parafoitiin 17. kesäkuuta 2019. Euroopan unioni ja Valko-
Venäjä allekirjoittivat lopulta viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen ja 
takaisinottosopimuksen 8. tammikuuta 2020.

Sopimuksen tekemistä koskevassa päätösehdotuksessa pyritään helpottamaan 
vastavuoroisuutta noudattaen viisumien myöntämistä unionin ja Valko-Venäjän kansalaisille 
sellaista oleskelua varten, jonka on tarkoitus kestää enintään 90 päivää minkä tahansa 
180 päivän jakson aikana, ja vahvistetaan viisumihakemuksen käsittelymaksuksi 35 euroa. 
Päätösehdotus sisältää EU:n viisumikäytäntöjen helpottamista koskevien sopimusten 
vakioelementtejä, joissa vahvistetaan aikarajat viisumin myöntämistä koskeville päätöksille, 
viisumimaksut ja vapautukset maksuista, vaaditut asiakirjat ja poikkeukset sekä tiettyihin 
henkilöryhmiin sovellettavien perusteiden yksinkertaistaminen. Lisäksi ehdotukseen sisältyy 
yhteinen julistus matkustusasiakirjoja koskevasta yhteistyöstä ja matkustusasiakirjojen 
turvallisuutta koskevasta säännöllisestä tietojenvaihdosta sekä yhteinen julistus lyhytaikaista 
oleskelua varten myönnettävien viisumien hakemisen yhteydessä toimitettavien tietojen ja 
asiakirjojen yhdenmukaistamisesta. Näillä määräyksillä kehitetään Schengenin säännöstöä, 
eivätkä ne koske Yhdistynyttä kuningaskuntaa, Irlantia ja Tanskan kuningaskuntaa, joita 
kehotetaan, kuten Schengenin sopimuksen osapuolina olevia EU:n ulkopuolisia maita, 
tekemään kahdenvälisiä viisumien myöntämisen helpottamista koskevia sopimuksia.

Liikkuvuuden helpottaminen lisää ihmisten välisiä yhteyksiä, jotka ovat olennaisia 
taloudellisten, kaupallisten, sosiaalisten, kulttuuristen ja muiden suhteiden kehittämisen 
kannalta. Näin ollen se on olennaisen tärkeää itäisen kumppanuuden toteuttamisen kannalta 
varsinkin, kun pitkän aikavälin tavoitteena on täydellinen viisumivapaus.

Viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen olisi tultava voimaan 
samanaikaisesti takaisinottosopimuksen kanssa, koska nämä kaksi sopimusta liittyvät 
toisiinsa.

******

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokuntaa suosittamaan, että ehdotus neuvoston päätökseksi viisumien 
myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Valko-
Venäjän tasavallan välillä hyväksytään.


