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ĪSS PAMATOJUMS

Viens no Austrumu partnerības vadošajiem principiem ir cilvēku savstarpējo kontaktu 
intensificēšana, uzlabojot mobilitāti drošā un labi pārvaldītā vidē. Vīzu režīma liberalizācija 
joprojām ir atsevišķu partnervalstu un ES kopīgs mērķis visu iedzīvotāju interesēs.

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē priekšlikumu kā pozitīvu attīstību ES un Baltkrievijas 
attiecībās un uzsver, ka tam ir svarīga nozīme, lai Baltkrievijas iedzīvotāji piedalītos dialogā 
ar ES pilsoņiem un iepazītos ar Eiropas realitāti, tās kultūru un dzīvesveidu. Atzīst, ka 
vēlēšanu procesi un politiskā sistēma Baltkrievijā neatbilst Eiropas un starptautiskajiem 
standartiem un nenodrošina un neaizsargā vispārējās pamatbrīvības. Parlamenta vēlēšanās 
2019. gadā bija būtiskas procesuālas nepilnības, tostarp ierobežojoši pasākumi pret opozīcijas 
partijām un kandidātiem, un nebija vērojama uzlabošanās attiecībā uz demokrātiju. Tādēļ 
nolīgums par vīzu atvieglotu izsniegšanu būtu jāizmanto, lai uzlabotu sadarbību vietējā līmenī 
un vēl vairāk stiprinātu un atbalstītu Baltkrievijas pilsonisko sabiedrību. 

Jau savā 2006. gada 4. decembra paziņojumā par Eiropas kaimiņattiecību politikas (EKP) 
nostiprināšanu Komisija ieteica uzsākt sarunas ar Eiropas kaimiņattiecību politikas valstīm 
par atpakaļuzņemšanu un vīzu režīma atvieglošanu. 

Prāgas samitā 2009. gada 7. maijā pieņemtajā kopīgajā deklarācijā, ar ko izveido Austrumu 
partnerību, uzsvēra, cik svarīgi ir veicināt iedzīvotāju mobilitāti drošā vidē, atvieglojot vīzu 
režīmu un slēdzot nolīgumus par atpakaļuzņemšanu. Deklarācijā vīzu režīma liberalizācija 
tika noteikta kā ilgtermiņa mērķis, kas jāpapildina ar uzlabotiem drošības nosacījumiem, lai 
apkarotu pārrobežu noziedzību un neatbilstīgu migrāciju. Varšavas samitā 2011. gada 
septembrī un Viļņas samitā 2013. gada novembrī šos mērķus atkārtoti apstiprināja, it sevišķi 
uzsverot, ka turpmākās sadarbības un koordinācijas mērķim vajadzētu būt nelegālas 
migrācijas novēršanai un apkarošanai, drošas un labi pārvaldītas migrācijas un mobilitātes 
veicināšanai un integrētai robežu pārvaldībai. Briseles samitā 2017. gada novembrī tika 
uzsvērts, ka vīzu režīma atvieglošanas nolīguma un atpakaļuzņemšanas nolīguma noslēgšana 
ar Baltkrieviju pavērtu ceļu turpmākam progresam mobilitātes jomā, vienlaikus palielinot 
drošību. 

Ievērojot vienoto pieeju ES politikas izstrādei vīzu režīma atvieglošanas jomā, kuru 
dalībvalstis 2005. gada decembrī pieņēma COREPER, nolīgums par vīzu atvieglotu 
izsniegšanu netiek noslēgts, ja vispirms nav noslēgts atpakaļuzņemšanas nolīgums.

Pēdējo četru gadu laikā ir bijis vērojams progress ES un Baltkrievijas attiecībās. Baltkrievija 
piedalās Austrumu partnerībā, proti, tās daudzpusējo formātu ietvaros.  Pēc Baltkrievijas 
iestāžu iniciatīvas 2015. gadā atsākās ikgadējs ES un Baltkrievijas cilvēktiesību dialogs. 
2016. gadā tika uzsākta mobilitātes partnerība; tā ir kļuvusi par vienu no galvenajiem 
instrumentiem mūsu sadarbības attīstīšanā attiecībā uz migrāciju, uzlabojot ES un 
Baltkrievijas pilsoņu  mobilitāti drošā un labi pārvaldītā vidē. Turklāt reālajiem Baltkrievijas 
spertajiem soļiem virzībā uz universālo pamatbrīvību, tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošanu 
joprojām būs izšķirošā nozīme ES turpmākās politikas attiecībā pret Baltkrieviju veidošanā, 
kritiskas iesaistīšanās gaisotnē.

Ierosinātajā lēmumā ir ņemts vērā un atspoguļots pašreizējais satvars sadarbībai ar 
Baltkrieviju, jo īpaši iepriekš minētā mobilitātes partnerība, Austrumu partnerības samitu 
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deklarācijas, kā arī sarunas par ES un Baltkrievijas partnerības prioritātēm. Līdzīgi nolīgumi 
ir jau noslēgti ar Armēniju, Azerbaidžānu, Gruziju, Moldovu un Ukrainu.

Padome 2011. gada 28. februārī piešķīra oficiālās pilnvaras risināt sarunas par nolīgumu ar 
Baltkrieviju par vīzu atvieglotu izsniegšanu. Sarunas sākās 2014. gada jūnijā, un tekstu, par 
kuru bija notikusi vienošanās, parafēja 2019. gada 17. jūnijā. Visbeidzot 2020. gada 8. janvārī 
Eiropas Savienība un Baltkrievija parakstīja nolīgumu par vīzu atvieglotu izsniegšanu un 
nolīgumu par atpakaļuzņemšanu.

Ierosinātā lēmuma par nolīguma noslēgšanu mērķis ir uz savstarpības pamata atvieglot vīzu 
izsniegšanu ES un Baltkrievijas pilsoņiem paredzētās uzturēšanās laikposmam, kas 
nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu periodā, un tajā tiek noteikta vīzas nodeva par 
pieteikumu apstrādi 35 EUR apmērā. Tajā ir iekļauti ES vīzu režīma atvieglošanas nolīgumu 
standarta elementi, kas nosaka kavēšanos attiecībā uz lēmumu par vīzas izsniegšanu, nodevas 
un atbrīvojumus no tām, nepieciešamo dokumentāciju un atbrīvojumus, kā arī kritēriju 
vienkāršošanu attiecībā uz atsevišķām personu kategorijām. Turklāt priekšlikumā ir iekļauta 
Kopīga deklarācija par sadarbību jautājumos, kas saistīti ar ceļošanas dokumentiem un 
regulāru apmaiņu ar informāciju par ceļošanas dokumentu drošību, kā arī Kopīga deklarācija 
par informācijas saskaņošanu attiecībā uz īstermiņa vīzu izsniegšanas procedūrām un 
dokumentiem, kas jāiesniedz, pieprasot īstermiņa vīzas. Šie noteikumi pilnveido Šengenas 
acquis un neattiecas uz Apvienoto Karalisti, Īriju un Dānijas Karalisti, kuras ir aicinātas 
noslēgt divpusējus nolīgumus par vīzu atvieglotu izsniegšanu, tāpat kā tās valstis, kas nav ES 
dalībvalstis, bet ir Šengenas nolīguma puses.

Mobilitātes uzlabošana sekmēs cilvēku tiešu savstarpējo saskarsmi, kas ir būtisks elements 
ekonomikas, tirdzniecības, sociālo, kultūras un citu saikņu attīstīšanā. Tādējādi tā ir pamats 
Austrumu partnerības īstenošanai, neaizmirstot, ka ilgtermiņa mērķis ir vīzu režīma pilnīga 
liberalizācija.

Nolīgumam par vīzu režīma atvieglošanu būtu jāstājas spēkā vienlaikus ar atpakaļuzņemšanas 
nolīgumu, jo abi nolīgumi ir saistīti.

******

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju 
ieteikt apstiprināt priekšlikumu Padomes lēmumam par Nolīguma starp Eiropas Savienību un 
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