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KRATKA OBRAZLOŽITEV

 Eno vodilnih načel vzhodnega partnerstva je krepitev osebnih stikov s povečanjem 
mobilnosti v varnem in dobro upravljanem okolju. Liberalizacija vizumskega režima v korist 
celotnega prebivalstva ostaja skupni cilj posameznih partnerskih držav kot tudi EU.

Pripravljavec mnenja pozdravlja predlog kot pozitiven prispevek v odnosih med EU in 
Belorusijo ter poudarja njegov pomen, da bodo Belorusi lahko sodelovali z državljani EU ter 
se seznanili z evropsko stvarnostjo, kulturo in načinom življenja. Zaveda se, da volilni 
postopki in politični sistem v Belorusiji niso v skladu z evropskimi in mednarodnimi 
standardi ter ne zagotavljajo in varujejo univerzalnih temeljnih svoboščin. Parlamentarne 
volitve leta 2019 so imele velike postopkovne pomanjkljivosti, med drugim tudi omejevalne 
ukrepe za opozicijske stranke in kandidate, ravno tako pa ni bilo opaziti napredka v 
demokraciji. Tako bi bilo treba sporazum o poenostavitvi izdajanja vizumov izkoristiti za 
tesnejše sodelovanje na lokalni ravni ter nadaljnjo krepitev in podporo beloruske civilne 
družbe. 

Komisija je že v svojem sporočilu z dne 4. decembra 2006 o krepitvi evropske sosedske 
politike (ESP) priporočila, naj se z državami vzhodnega partnerstva začnejo pogajanja o 
ponovnem sprejemu in poenostavitvi vizumskih postopkov. 

V skupni izjavi s praškega vrha z dne 7. maja 2009 o ustanovitvi vzhodnega partnerstva je bil 
poudarjen pomen spodbujanja mobilnosti državljanov v varnem okolju prek sporazumov o 
ponovnem sprejemu in poenostavitvi vizumskih postopkov. Kot dolgoročni cilj je bila 
določena liberalizacija vizumskega režima, hkrati pa je treba izboljšati varnostne razmere za 
boj proti čezmejnemu kriminalu in nedovoljeni migraciji. Na vrhu v Varšavi septembra 2011 
in vrhu v Vilni novembra 2013 so bili ti cilji ponovno potrjeni, zlasti pa je bilo poudarjeno, da 
je treba pri nadaljnjem usklajevanju in sodelovanju med cilje dodati še preprečevanje 
nedovoljene migracije in boj proti njej, spodbujanje varne in dobro upravljane migracije in 
mobilnosti ter integrirano upravljanje meja. Na vrhu v Bruslju novembra 2017 je bilo 
ponovno poudarjeno, da bi sklenitev sporazumov o poenostavitvi vizumskih postopkov in o 
ponovnem sprejemu omogočila nadaljnji napredek na področju mobilnosti, hkrati pa bi se 
povečala varnost. 

V skladu s skupnim pristopom k razvoju politike EU v zvezi s poenostavitvijo vizumskih 
postopkov, o katerem so se države članice dogovorile v odboru Coreper decembra 2005, 
sporazuma o poenostavitvi vizumskih postopkov ni mogoče skleniti brez sporazuma o 
ponovnem sprejemu.

V preteklih štirih letih je v odnosih med EU in Belorusijo prišlo do napredka. Belorusija 
sodeluje v vzhodnem partnerstvu, predvsem v večstranskih oblikah. Na pobudo beloruskih 
oblasti je bil leta 2015 obnovljen letni dialog o človekovih pravicah med EU in Belorusijo. 
Leta 2016 je bilo vzpostavljeno partnerstvo za mobilnost, ki je postalo glavni instrument pri 
sodelovanju na področju migracij, hkrati pa krepi mobilnost državljanov EU in beloruskih 
državljanov v dobro vodenem in varnem okolju. Konkretni koraki Belorusije za spoštovanje 
univerzalnih temeljnih svoboščin, pravne države in človekovih pravic bodo bistvenega 
pomena pri pripravi prihodnje politike EU do Belorusije v duhu kritičnega sodelovanja.

Predlagani sklep upošteva in odraža obstoječi okvir sodelovanja z Belorusijo, zlasti omenjeno 
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partnerstvo za mobilnost, izjave z vrhunskih srečanj vzhodnega partnerstva ter pogajanja o 
prednostnih nalogah partnerstva med EU in Belorusijo. Podobni sporazumi so že bili 
sklenjeni z Armenijo, Azerbajdžanom, Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino.

Svet je 28. februarja 2011 uradno odobril pogajanja o sporazumu o poenostavitvi izdajanja 
vizumov z Belorusijo. Pogajanja so se začela junija 2014, dogovorjeno besedilo pa je bilo 
parafirano 17. junija 2019. Evropska unija in Belorusija sta 8. januarja 2020 podpisali 
sporazum o poenostavitvi izdajanja vizumov in sporazum o ponovnem sprejemu.

Namen predlaganega sklepa o sklenitvi sporazuma je na podlagi vzajemnosti poenostaviti 
izdajanje vizumov za načrtovano bivanje za največ 90 dni v katerem koli obdobju 180 dni za 
državljane Unije in Belorusije, vizumska taksa za obravnavanje vlog pa znaša 35 EUR. 
Vključeni so standardni elementi sporazumov o poenostavitvi izdajanja vizumov: določitev 
zamud pri odločbi o izdaji vizuma, takse in njihove oprostitve, potrebna dokumentacija in 
izjeme ter poenostavitev meril za nekatere kategorije oseb. Predlogu sta priloženi skupna 
izjava o sodelovanju na področju potnih listin in rednih izmenjavah informacij o varnosti 
potnih listin ter skupna izjava o usklajevanju postopkov obveščanja in dokumentov, ki jih je 
treba predložiti ob vložitvi vloge za izdajo vizuma za kratkoročno bivanje. Te določbe 
predstavljajo razvoj schengenskega pravnega reda in se ne uporabljajo za Združeno 
kraljestvo, Irsko in Kraljevino Dansko, ki pa so, tako kot države, ki niso članice EU, a so 
pogodbenice schengenskega sporazuma, vabljene k sklenitvi dvostranskega sporazuma o 
poenostavitvi izdajanja vizumov.

Povečanje mobilnosti bo olajšalo medosebne stike, ki so bistvenega pomena za razvoj 
gospodarskih, trgovinskih, družbenih, kulturnih in drugih vezi. Tako je sporazum ključnega 
pomena za uresničitev vzhodnega partnerstva, spomniti pa je treba, da je dolgoročni cilj 
popolna liberalizacija vizumskega režima.

Sporazum o poenostavitvi izdajanja vizumov bi moral začeti veljati sočasno s sporazumom o 
ponovnem sprejemu, saj sta sporazuma povezana.

******

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve kot pristojni odbor, da priporoči odobritev predloga sklepa Sveta o sklenitvi 
Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo o poenostavitvi izdajanja vizumov


