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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Zacieśnianie kontaktów międzyludzkich dzięki większej mobilności w bezpiecznym i dobrze 
zarządzanym środowisku to jedna z przewodnich zasad Partnerstwa Wschodniego. 
Liberalizacja reżimu wizowego wciąż pozostaje wspólnym celem poszczególnych krajów 
partnerskich oraz UE, gdyż chodzi tu o korzyści dla całego społeczeństwa.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek jako pozytywny krok w stosunkach 
między UE a Białorusią i podkreśla, że ma on duże znaczenie dla obywateli Białorusi, którzy 
chcą nawiązywać kontakty z obywatelami UE oraz zapoznawać się z realiami europejskimi, 
kulturą europejską oraz europejskim stylem życia. Stwierdza, że procesy wyborcze i ustrój 
polityczny na Białorusi nie są zgodne z normami europejskimi i międzynarodowymi oraz nie 
gwarantują ani nie chronią podstawowych wolności. Podczas wyborów parlamentarnych w 
2019 r. wystąpiły poważne uchybienia proceduralne, np. zastosowano środki ograniczające 
wobec opozycyjnych partii i kandydatów, nie poprawiła się także sytuacja w zakresie 
demokracji. W związku z tym należy wykorzystać umowę o ułatwieniach wizowych do 
zacieśnienia współpracy na poziomie lokalnym oraz dalszego umacniania i wspierania 
białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego. 

Już w komunikacie z dnia 4 grudnia 2006 r. dotyczącym wzmocnienia europejskiej polityki 
sąsiedztwa (EPS) Komisja zaleciła podjęcie negocjacji w sprawie readmisji i ułatwień 
wizowych z krajami uczestniczącymi we wschodnim sąsiedztwie. 

We wspólnej deklaracji ustanawiającej Partnerstwo Wschodnie, przyjętej na szczycie w 
Pradze 7 maja 2009 r., podkreślono znaczenie wspierania mobilności obywateli w 
bezpiecznych warunkach, za pośrednictwem umów dotyczących ułatwień wizowych i 
readmisji. Ustanowiła ona liberalizację polityki wizowej jako długoterminowy cel, któremu 
musi towarzyszyć poprawa warunków bezpieczeństwa w celu zwalczania przestępczości 
transgranicznej i nielegalnej migracji. Na szczycie w Warszawie we wrześniu 2011 r. oraz na 
szczycie w Wilnie w listopadzie 2013 r. ponownie potwierdzono te cele, podkreślając w 
szczególności, że dalsza współpraca i koordynacja powinny służyć zapobieganiu nielegalnej 
migracji i zwalczaniu jej, dążeniu do zapewnienia bezpiecznych warunków migracji i 
mobilności w drodze dobrego zarządzania oraz zintegrowanemu zarządzaniu granicami. Na 
szczycie w Brukseli w listopadzie 2017 r. podkreślono, że zawarcie z Białorusią umowy o 
ułatwieniach wizowych i umowy o readmisji utoruje drogę dalszym postępom w zakresie 
mobilności, zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo. 

Według uzgodnionego przez państwa członkowskie w grudniu 2005 r. na szczeblu 
COREPER-u wspólnego podejścia w sprawie wypracowania polityki UE dotyczącej ułatwień 
wizowych umowa o ułatwieniach wizowych nie może zostać zawarta bez umowy o readmisji.

W ciągu ostatnich czterech lat odnotowano postępy w stosunkach między UE a Białorusią. 
Białoruś uczestniczy w Partnerstwie Wschodnim, zwłaszcza w ramach jego wielostronnych 
formatów. Z inicjatywy władz Białorusi w 2015 r. wznowiono doroczny dialog między UE a 
Białorusią na temat praw człowieka. Partnerstwo na rzecz mobilności zaczęło obowiązywać 
w 2016 r. Okazało się ono kluczowym instrumentem rozwoju naszej współpracy w dziedzinie 
migracji, a także przyczyniło się do zwiększenia mobilności obywateli UE i Białorusi w 
ramach sprawnie zarządzanego i bezpiecznego otoczenia. Ponadto podjęte przez Białoruś 
wymierne działania na rzecz poszanowania powszechnych podstawowych wolności, 
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praworządności i praw człowieka pozostaną kluczowe dla kształtowania przyszłej polityki UE 
wobec Białorusi w duchu „krytycznego zaangażowania”.

Decyzja przedstawiona we wniosku uwzględnia i odzwierciedla istniejące ramy współpracy z 
Białorusią, w szczególności wcześniej wspomniane partnerstwo na rzecz mobilności, 
deklaracje ze szczytów Partnerstwa Wschodniego, a także negocjacje w sprawie priorytetów 
partnerstwa między UE a Białorusią. Podobne umowy zawarto już z Armenią, 
Azerbejdżanem, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą.

W dniu 28 lutego 2011 r. Rada wydała formalne upoważnienie do podjęcia negocjacji z 
Białorusią w sprawie umowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz. Negocjacje rozpoczęły się w 
czerwcu 2014 r., a uzgodniony tekst parafowano 17 czerwca 2019 r. W dniu 8 stycznia 
2020 r. Unia Europejska i Białoruś podpisały ostatecznie umowę o ułatwieniach wizowych i 
umowę o readmisji.

Celem proponowanej decyzji dotyczącej zawarcia umowy jest ułatwienie, na zasadzie 
wzajemności, wydawania wiz obywatelom Unii i Białorusi planującym pobyt nie dłuższy niż 
90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu; ustala się w niej również opłatę za 
rozpatrywanie wniosków na poziomie 35 EUR. Zawiera ona standardowe elementy unijnych 
umów o ułatwieniach wizowych – opóźnienia w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania 
wizy, opłaty i zwolnienia z nich, wymagane dokumenty i zwolnienia, a także uproszczenie 
kryteriów dla niektórych kategorii osób. Ponadto wniosek zawiera wspólną deklarację w 
sprawie współpracy w zakresie dokumentów podróży oraz regularnej wymiany informacji na 
temat bezpieczeństwa dokumentów podróży, a także wspólną deklarację w sprawie 
harmonizacji procedur informacyjnych i dokumentów wymaganych w przypadku ubiegania 
się o wizy krótkoterminowe. Przepisy te stanowią rozwinięcie dorobku Schengen i nie mają 
zastosowania do Zjednoczonego Królestwa, Irlandii i Królestwa Danii, które zachęca się do 
zawierania dwustronnych umów o ułatwieniach wizowych, podobnie jak państwa nienależące 
do UE, ale będące stronami układu z Schengen.

Poprawa możliwości przemieszczania się ułatwi kontakty międzyludzkie będące istotnym 
czynnikiem rozwijania więzi gospodarczych, handlowych, społecznych, kulturowych i 
innych. Jest to zatem podstawa realizacji Partnerstwa Wschodniego, przy czym należy 
przypomnieć, że celem długoterminowym jest pełna liberalizacja systemu wizowego.

Umowa o ułatwieniach wizowych powinna wejść w życie jednocześnie z umową o readmisji, 
ponieważ obie umowy są ze sobą powiązane.

******

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o zalecenie 
zatwierdzenia wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Unią 
Europejską a Republiką Białorusi o ułatwieniach w wydawaniu wiz.


