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LYHYET PERUSTELUT

Esittelijä pitää ehdotusta myönteisenä kehityksenä EU:n ja Valko-Venäjän suhteissa ja 
korostaa sen merkitystä Valko-Venäjän kansalle, joka saa yksinkertaistetun 
liikkuvuusjärjestelmän EU:n kanssa ihmisten välisten yhteyksien edistämiseksi. On todettava, 
että Valko-Venäjän vaaliprosessit ja poliittinen järjestelmä eivät noudata eurooppalaisia ja 
kansainvälisiä normeja eivätkä varmista ja suojele yleismaailmallisia perusvapauksia. Vuoden 
2019 parlamenttivaaleissa oli merkittäviä menettelyllisiä puutteita, muun muassa 
oppositiopuolueisiin ja ehdokkaisiin kohdistettuja rajoittavia toimenpiteitä, eivätkä vaalit 
osoittaneet demokratian tilan parantuneen. Sen vuoksi tehostettua liikkuvuutta olisi käytettävä 
ruohonjuuritason yhteistyön lisäämiseen sekä Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnan 
vahvistamiseen ja tukemiseen. 

Jo Euroopan naapuruuspolitiikan (ENP) lujittamista koskevassa 4. joulukuuta 2006 annetussa 
tiedonannossaan komissio suositteli, että itäisten naapurimaiden kanssa olisi käynnistettävä 
takaisinottamista ja viisumikäytäntöjen helpottamista koskevat neuvottelut. 

Itäisen kumppanuuden perustamista koskevassa 7. toukokuuta 2009 annetussa Prahan 
huippukokouksen yhteisessä julkilausumassa korostetaan, että on tärkeää tukea kansalaisten 
liikkuvuutta turvallisessa ympäristössä viisumikäytäntöjen helpottamista ja takaisinottoa 
koskevien sopimusten avulla. Julkilausumassa viisumipakon poistaminen asetetaan pitkän 
aikavälin tavoitteeksi, jonka yhteydessä turvallisuutta on parannettava rajat ylittävän 
rikollisuuden ja laittoman maahanmuuton torjumiseksi. Syyskuussa 2011 pidetyssä Varsovan 
huippukokouksessa ja marraskuussa 2013 pidetyssä Vilnan huippukokouksessa vahvistettiin 
nämä tavoitteet ja korostettiin erityisesti, että tulevaan yhteistyöhön ja koordinointiin pitäisi 
sisältyä pyrkimys laittoman siirtolaisuuden ehkäisyyn ja torjumiseen, turvallisen ja hyvin 
hallitun maahanmuuton ja liikkuvuuden edistämiseen sekä yhdennettyyn rajaturvallisuuteen. 
Brysselissä marraskuussa 2017 pidetyssä huippukokouksessa korostettiin, että viisumien 
myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen ja takaisinottosopimuksen tekeminen 
Valko-Venäjän kanssa tasoittaisi tietä liikkuvuuden edistymiselle ja lisäisi samalla 
turvallisuutta. 

Jäsenvaltiot sopivat joulukuussa 2005 Coreperissa viisumien myöntämisen helpottamista 
koskevan EU:n politiikan kehittämiseen liittyvästä yhteisestä lähestymistavasta, jonka 
mukaan sopimusta viisumien myöntämisen helpottamisesta ei pidä tehdä ennen 
takaisinottosopimusta.

Päätösehdotuksessa otetaan huomioon Valko-Venäjän kanssa tehtävän yhteistyön nykyiset 
puitteet, erityisesti vuonna 2016 käynnistetty liikkuvuuskumppanuus, itäisen kumppanuuden 
huippukokousten julkilausumat sekä neuvottelut EU:n ja Valko-Venäjän kumppanuuden 
painopisteistä. Samanlaiset sopimukset on jo tehty Armenian, Azerbaidžanin, Georgian, 
Moldovan ja Ukrainan kanssa.

Neuvosto antoi 28. helmikuuta 2011 virallisen luvan neuvotella viisumien myöntämisen 
helpottamista koskevasta sopimuksesta Valko-Venäjän kanssa. Neuvottelut aloitettiin 
tammikuussa 2014, ja sovittu teksti parafoitiin 17. kesäkuuta 2019. Euroopan unioni ja Valko-
Venäjä allekirjoittivat lopulta viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen ja 
takaisinottosopimuksen 8. tammikuuta 2020.
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Sopimuksen tekemistä koskeva päätösehdotus sisältää tietyt vakiomuotoiset EU:n ja 
kolmansien maiden välisiin takaisinottosopimuksiin sisältyvät osat. Sopimuksessa 
allekirjoittaneet vahvistavat, että sopimusta sovellettaessa on varmistettava ihmisoikeuksien 
sekä sopimusosapuolille niihin sovellettavien kansainvälisten sopimusten nojalla kuuluvien 
velvoitteiden ja vastuualueiden kunnioittaminen. 

Takaisinottovelvoitteet on laadittu täydellistä vastavuoroisuutta noudattaen, ja ne koskevat 
omia kansalaisia sekä kolmansien maiden kansalaisia ja kansalaisuudettomia henkilöitä. 
Sopimus sisältää myös kahden viimeksi mainitun ryhmän takaisinottomenettelyn edellytykset. 
Sopimuksessa vahvistetaan takaisinottomenettelyä koskevat tarvittavat tekniset määräykset, 
mukaan lukien takaisinoton sekakomitean perustaminen, menettelyjen joustavuus tapauksissa, 
joissa takaisinotettavalla henkilöllä on voimassa oleva matkustusasiakirja, sekä edellytykset 
nopeutetulle menettelylle sellaisten henkilöiden osalta, jotka on otettu kiinni jäsenvaltion ja 
Valko-Venäjän välisen yhteisen maarajan läheisyydessä tai niiden kansallisten lentokenttien 
alueella, kauttakulku, kustannuslausekkeet, tietosuoja ja suhde kansainvälisiin velvoitteisiin. 

Määräyksiä sovelletaan Valko-Venäjän ja Euroopan unionin alueella lukuun ottamatta 
Irlantia, Tanskaa sekä Yhdistynyttä kuningaskuntaa. 

EU:n ja Valko-Venäjän suhteissa on edistytty neljän viime vuoden aikana. Valko-Venäjä on 
osallistunut itäiseen kumppanuuteen, erityisesti sen monenvälisissä kokoonpanoissa, jotka 
edistävät sitoutuneisuuttamme kansainvälisen oikeuden periaatteisiin ja perusarvoihin, 
mukaan lukien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen. Valko-Venäjän on 
toteutettava lisätoimia, ja uudet konkreettiset toimet yleismaailmallisten perusvapauksien, 
oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi ovat edelleen avainasemassa 
muotoiltaessa EU:n tulevaa Valko-Venäjän-politiikkaa ”kriittisen sitoutumisen” hengessä. 
EU:n ja Valko-Venäjän vuotuinen ihmisoikeusvuoropuhelu aloitettiin uudelleen Valko-
Venäjän viranomaisten aloitteesta vuonna 2015. Liikkuvuuskumppanuus käynnistettiin 
vuonna 2016. Se osoittautui keskeiseksi välineeksi kehitettäessä muuttoliikettä koskevaa 
yhteistyötämme ja parannettaessa EU:n ja Valko-Venäjän kansalaisten liikkuvuutta hyvin 
hallinnoidussa ja turvallisessa ympäristössä. 

Valko-Venäjä on ratifioinut useita asiaan liittyviä kansainvälisiä yleissopimuksia, mukaan 
luettuina pakolaisten asemaa koskeva Geneven sopimus vuodelta 1951 ja vuoden 
1967 pöytäkirja. Se on Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön jäsen. 

Edellä mainitut tekijät huomioon ottaen valmistelija katsoo, että Valko-Venäjällä on käytössä 
riittävän luotettavat järjestelyt, joilla voidaan varmistaa tämän sopimuksen soveltamisalaan 
kuuluvien henkilöiden oikeuksien kunnioittaminen. 

Takaisinottoa koskeva sopimus olisi tehtävä hyvissä ajoin ja sen olisi tultava voimaan 
samanaikaisesti viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen kanssa, koska 
mainitut kaksi sopimusta liittyvät toisiinsa.

******

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokuntaa suosittamaan, että ehdotus neuvoston päätökseksi luvattomasti 
maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskevan sopimuksen tekemisestä 
Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan välillä hyväksytään.


