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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Stiprinti žmonių tarpusavio ryšius didinant judumą saugioje ir gerai valdomoje erdvėje yra 
vienas pagrindinių Rytų partnerystės principų. Vizų režimo liberalizavimas išlieka bendras 
atskirų šalių partnerių ir ES tikslas siekiant naudos visai visuomenei.

Nuomonės referentas palankiai vertina pasiūlymą, nes tai – teigiamas ES ir Baltarusijos 
santykių pokytis, ir pabrėžia, kad šis pasiūlymas yra svarbus Baltarusijos piliečiams, 
norintiems bendrauti su ES piliečiais ir gilintis į ES realijas, kultūrą ir gyvenimo būdą. 
Pripažįstama, kad rinkimų procesas ir politinė sistema Baltarusijoje neatitinka ES ir 
tarptautinių standartų, taip pat neužtikrina ir neapsaugo universaliųjų pagrindinių laisvių. Per 
2019 m. parlamento rinkimus buvo didelių procedūrinių trūkumų – ribojamosios priemonės 
opozicinėms partijoms ir kandidatams, taip pat nebuvo parodyta, kad demokratijos padėtis 
pagerėjo. Todėl susitarimas dėl visų režimo supaprastinimo turėtų padėti pagerinti pamatinį 
bendradarbiavimą ir toliau stiprinti Baltarusijos pilietinę visuomenę ir ją remti. 

Komisija jau 2006 m. gruodžio 4 d. komunikate dėl Europos kaimynystės politikos stiprinimo 
rekomendavo su rytinėmis kaimyninėmis šalimis inicijuoti derybas dėl readmisijos ir 
supaprastintos vizų išdavimo tvarkos. 

Jungtiniame pareiškime, kuris parengtas 2009 m. gegužės 7 d. Prahoje vykusio aukščiausiojo 
lygmens susitikimo metu ir pagal kurį sukurta Rytų partnerystė, pabrėžta, kad svarbu skatinti 
piliečių judumą saugioje erdvėje vadovaujantis susitarimais dėl supaprastintos vizų išdavimo 
tvarkos ir readmisijos. Dokumente vizų režimo liberalizavimas apibūdinamas kaip ilgalaikis 
tikslas, kurio turėtų būti siekiama gerinant saugumo sąlygas, taip siekiant kovoti su 
tarpvalstybiniu nusikalstamumu ir neteisėta migracija. 2011 m. rugsėjo mėn. Varšuvos 
aukščiausiojo lygmens susitikime ir 2013 m. lapkričio mėn. Vilniaus aukščiausiojo lygmens 
susitikime šie tikslai patvirtinti, ypač pabrėžiant, kad vienas iš tolesnio bendradarbiavimo ir 
koordinavimo tikslų turėtų būti neteisėtos migracijos prevencija ir kova su ja, saugios ir gerai 
valdomos migracijos ir judumo skatinimas bei integruotas sienų valdymas. 2017 m. lapkričio 
mėn. Briuselio aukščiausiojo lygmens susitikime buvo teigiama, kad su Baltarusija sudaryti 
susitarimai dėl vizų režimo supaprastinimo ir readmisijos nuties kelią tolesnei pažangai 
judumo srityje ir padidins saugumą. 

Remiantis 2005 m. gruodžio mėn. COREPER lygmeniu valstybių narių priimtu bendru 
požiūriu į ES vizų režimo supaprastinimo politikos plėtojimą, susitarimas dėl vizų režimo 
supaprastinimo nesudaromas, kol nesudarytas susitarimas dėl readmisijos.

Per pastaruosius ketverius metus ES ir Baltarusijos santykiai pagerėjo. Baltarusija dalyvauja 
Rytų partnerystės programoje, ypač per daugiašalio formato procedūras. Baltarusijos valdžios 
institucijų iniciatyva 2015 m. atnaujintas ES ir Baltarusijos žmogaus teisių dialogas. 
Partnerystės judumo srityje programa pradėta įgyvendinti 2016 m. Ji tapo pagrindine 
priemone plėtojant mūsų bendradarbiavimą migracijos klausimais, sykiu puikiai valdomoje ir 
saugioje erdvėje gerinant ES ir Baltarusijos piliečių judumo padėtį. Be to, Baltarusijos 
apčiuopiami veiksmai, kuriais gerbiamos universaliosios pagrindinės laisvės, teisinės 
valstybės principai ir žmogaus teisės, išliks pagrindiniu orientyru, pagal kurį bus formuojama 
ES būsima politika dėl Baltarusijos, vadovaujantis kritišku požiūriu paremto 
bendradarbiavimo principais.
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Pasiūlymu dėl sprendimo atsižvelgiama į dabartinę bendradarbiavimo su Baltarusija sistemą ir 
ji aptariama, ypač minėta partnerystės judumo srityje programa, dokumente taip pat 
atsižvelgiama į Rytų partnerystės aukščiausiojo lygmens susitikimų deklaracijas ir derybas dėl 
ES ir Baltarusijos partnerystės prioritetų bei jos aptariamos. Panašūs susitarimai jau sudaryti 
su Armėnija, Azerbaidžanu, Sakartvelu, Moldova ir Ukraina.

Taryba oficialų leidimą pradėti derybas dėl susitarimo dėl vizų išdavimo tvarkos 
supaprastinimo davė 2011 m. vasario 28 d. Derybos pradėtos 2014 m. birželio mėn., o 
2019 m. birželio 17 d. sutartas tekstas buvo parafuotas. Europos Sąjunga ir Baltarusija 
2020 m. sausio 8 d. galiausiai pasirašė susitarimą dėl vizų režimo supaprastinimo ir susitarimą 
dėl readmisijos.

Pasiūlyto sprendimo dėl šių susitarimų sudarymu siekiama abipusiškumo pagrindu 
supaprastinti vizų ne ilgesniam kaip 90 dienų per 180 dienų buvimo laikotarpiui išdavimo 
tvarką ES ir Baltarusijos piliečiams ir nustatyti paraiškų tvarkymo mokestį – 35 EUR. Į 
dokumentą įtraukti standartiniai ES vizų režimo supaprastinimo susitarimų aspektai, 
nustatantys sprendimo dėl vizos išdavimo priėmimo trukmę, mokesčiai ir mokesčių išimtys, 
reikalingi dokumentai ir išimtys, taip pat nustatyti paprastesni kriterijai tam tikrų kategorijų 
asmenims. Be to, prie pasiūlymo pridėta Bendra deklaracija dėl bendradarbiavimo dėl 
kelionės dokumentų ir reguliaraus keitimosi informacija apie kelionės dokumentų saugumą ir 
Bendra deklaracija dėl informacijos apie trumpalaikių vizų išdavimo tvarką bei dokumentų, 
reikalingų pateikiant prašymą išduoti trumpalaikes vizas, suderinimo. Šiomis nuostatomis 
plėtojama Šengeno acquis ir jos netaikomos Jungtinei Karalystei, Airijai ir Danijos 
Karalystei, šios šalys, kaip ir ES nepriklausančios, tačiau Šengeno susitarimą pasirašiusios 
šalys, kviečiamos sudaryti dvišalius susitarimus dėl vizų režimo supaprastinimo.

Užtikrinus geresnį judumą pagerės žmonių tarpusavio bendravimas, o tai svarbiausia plėtojant 
ekonominius, komercinius, socialinius, kultūrinius ir kitus ryšius. Įgyvendinant Rytų 
partnerystės programą itin svarbu prisiminti, kad ilgainiui bus siekiama visiškai liberalizuoti 
vizų išdavimo tvarką.

Šis susitarimas dėl vizų režimo supaprastinimo turėtų įsigalioti tuo pat metu, kaip ir 
susitarimas dėl readmisijos, nes abu šie susitarimai susiję.

******

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių teisių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komitetą rekomenduoti patvirtinti pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir 
Baltarusijos Respublikos susitarimo dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo sudarymo.


