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КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът приветства предложението като положително развитие в отношенията 
между ЕС и Беларус и подчертава, че то е важно, за да придобият гражданите на 
Беларус опростен режим на мобилност с ЕС и за да се засилят контактите между 
хората. Той признава, че изборните процеси и политическата система в Беларус не 
отговарят на европейските и международните стандарти и не гарантират и защитават 
всеобщите основни свободи. Парламентарните избори през 2019 г. показаха значителни 
процедурни недостатъци, сред които ограничителни мерки спрямо опозиционните 
партии и кандидати, и не показаха подобряване на демокрацията. Поради това 
мобилността следва да се засили, за да се увеличи сътрудничеството на местно равнище 
и за да продължи укрепването и подпомагането на гражданското общество в Беларус. 

Още в съобщението си относно укрепването на европейската политика за съседство 
(ЕПС) от 4 декември 2006 г. Комисията препоръча да се започнат преговори за обратно 
приемане и облекчаване на визовия режим с държавите от Източното партньорство. 

Съвместната декларация от 7 май 2009 г. от срещата на високо равнище в Прага за 
създаването на Източното партньорство подчерта, че е важно мобилността на 
гражданите да бъде насърчавана в сигурна среда чрез споразумения за облекчаване на 
визовия режим и за обратно приемане. Тя постави либерализацията на визовия режим 
като дългосрочна цел, която трябва да бъде съпътствана от подобряването на условията 
на сигурност за борба с трансграничната престъпност и незаконната миграция. На 
срещите на високо равнище във Варшава през септември 2011 г. и във Вилнюс през 
ноември 2013 г. тези цели отново бяха потвърдени, като се подчерта по-специално, че 
по-нататъшното сътрудничество и координация следва да включват като цел 
предотвратяването на незаконната миграция и борбата с нея, насърчаването на сигурна 
и добре управлявана миграция и мобилност и интегрираното управление на границите. 
Участниците в срещата на високо равнище в Брюксел през ноември 2017 г. настояха, че 
сключването на споразумение с Беларус за облекчаване на визовия режим и на 
споразумение за обратно приемане ще проправи пътя за по-нататъшен напредък по 
отношение на мобилността, като същевременно ще повиши сигурността. 

Съгласно общия подход за изработването на политика на ЕС относно облекчаването на 
визовия режим, договорен между държавите членки на равнище КОРЕПЕР през 
декември 2005 г., споразумения за облекчаване на визовия режим се сключват 
единствено ако е налице споразумение за обратно приемане.

Предложеното решение взема предвид и отразява съществуващата рамка за 
сътрудничество с Беларус, по-специално започналото през 2016 г. партньорство за 
мобилност, декларациите от срещите на върха на Източното партньорство, както и 
преговорите относно приоритетите на партньорството между ЕС и Беларус. Сходни 
споразумения вече са сключени с Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украйна.

На 28 февруари 2011 г. Съветът предостави официално разрешение за водене на 
преговори по споразумението с Беларус за облекчаване на визовия режим. Преговорите 
започнаха през януари 2014 г. и договореният текст беше парафиран на 17 юни 2019 г. 
На 8 януари 2020 г. Европейският съюз и Беларус окончателно подписаха 
споразумението за облекчаване на визовия режим и споразумението за обратно 
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приемане.

Предложеното решение относно сключването на споразумението съдържа поредица от 
стандартни елементи, включени в споразуменията за обратно приемане между ЕС и 
трети държави. В споразумението подписващите го страни отново потвърждават, че то 
се прилага по такъв начин, че да гарантира зачитането на правата на човека и 
спазването на задълженията и отговорностите на страните по съответните 
международни инструменти, приложими към тях. 

Задълженията за обратно приемане са предвидени по изцяло реципрочен начин и 
включват граждани, граждани на трети държави и лица без гражданство, като 
определят също така предварителните условия за задължението за обратно приемане на 
последните две категории лица. Споразумението определя необходимите технически 
разпоредби относно процедурата за обратно приемане, включително създаването на 
съвместен комитет за обратно приемане, процедурната гъвкавост в случаите, когато 
лицето, което подлежи на обратно приемане, притежава валиден документ за пътуване, 
както и условията за ускорена процедура за лица, задържани в близост до общата 
сухоземна граница между държава членка и Беларус или на територията на техните 
национални летища, а също и операциите по транзитно преминаване, клаузите за 
разходите, защитата на данните и връзката с международните задължения. 

Споразумението се прилага на териториите на Беларус и на ЕС, с изключение на 
Кралство Дания, Ирландия и Обединеното кралство. 

През последните четири години в отношенията между ЕС и Беларус се наблюдава 
напредък. Беларус участва в Източното партньорство, по-специално в неговите 
многостранни формати, които насърчават нашия ангажимент към принципите на 
международното право и основните ценности, включително зачитането на правата на 
човека и основните свободи. Необходимо е да се положат повече усилия, а освен това 
предприемането на конкретни стъпки от страна на Беларус за зачитане на всеобщите 
основни свободи, върховенството на закона и правата на човека ще продължи да бъде 
от ключово значение за оформянето на бъдещата политика на ЕС по отношение на 
Беларус в дух на „критичен ангажимент“. По инициатива на беларуските органи през 
2015 г. беше възобновен Годишният диалог по правата на човека между ЕС и Беларус. 
През 2016 г. беше поставено началото на партньорството за мобилност; то се оказа 
ключов инструмент за развитието на нашето сътрудничество в областта на миграцията, 
като същевременно засили мобилността на гражданите на ЕС и на Беларус в добре 
управлявана и сигурна среда. 

Беларус е ратифициралa редица международни конвенции в тази област, включително 
Женевската конвенция от 1951 г. относно статута на бежанците и Протокола от 1967 г. 
Държавата е член на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. 

Като има предвид горепосочените елементи, докладчикът по становище следователно 
счита, че в Беларус е налице достатъчно добра рамка, за да се гарантира, че правата на 
лицата, за които се прилага споразумението, ще бъдат зачитани. 

Споразумението за обратно приемане следва да бъде сключено своевременно и да влезе 
в сила едновременно със споразумението за облекчаване на визовия режим, тъй като 
двете споразумения са свързани.
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******

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи да препоръча одобряването на предложението за 
решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и 
Република Беларус за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица.


