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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentas palankiai vertina pasiūlymą, nes tai – teigiamas ES ir Baltarusijos 
santykių pokytis, ir pabrėžia, kad šis pasiūlymas yra svarbus Baltarusijos piliečiams, 
norintiems paprastesnės judumo tvarkos su ES, taip pat geresnio žmonių tarpusavio 
bendravimo. Pripažįstama, kad rinkimų procesas ir politinė sistema Baltarusijoje neatitinka 
ES ir tarptautinių standartų, taip pat neužtikrina ir neapsaugo universaliųjų pagrindinių 
laisvių. Per 2019 m. parlamento rinkimus buvo didelių procedūrinių trūkumų – ribojamosios 
priemonės opozicinėms partijoms ir kandidatams, taip pat nebuvo parodyta, kad demokratijos 
padėtis pagerėjo. Todėl išplėstas judumas turėtų padėti pagerinti pamatinį bendradarbiavimą 
ir toliau stiprinti Baltarusijos pilietinę visuomenę ir ją remti. 

Komisija jau 2006 m. gruodžio 4 d. komunikate dėl Europos kaimynystės politikos stiprinimo 
rekomendavo su rytinėmis kaimyninėmis šalimis inicijuoti derybas dėl readmisijos ir 
supaprastintos vizų išdavimo tvarkos. 

Jungtiniame pareiškime, kuris parengtas 2009 m. gegužės 7 d. Prahoje vykusio aukščiausiojo 
lygmens susitikimo metu ir pagal kurį sukurta Rytų partnerystė, pabrėžta, kad svarbu skatinti 
piliečių judumą saugioje erdvėje vadovaujantis susitarimais dėl supaprastintos vizų išdavimo 
tvarkos ir readmisijos. Dokumente vizų režimo liberalizavimas apibūdinamas kaip ilgalaikis 
tikslas, kurio turėtų būti siekiama gerinant saugumo sąlygas, taip siekiant kovoti su 
tarpvalstybiniu nusikalstamumu ir neteisėta migracija. 2011 m. rugsėjo mėn. Varšuvos 
aukščiausiojo lygmens susitikime ir 2013 m. lapkričio mėn. Vilniaus aukščiausiojo lygmens 
susitikime šie tikslai patvirtinti, ypač pabrėžiant, kad vienas iš tolesnio bendradarbiavimo ir 
koordinavimo tikslų turėtų būti neteisėtos migracijos prevencija ir kova su ja, saugios ir gerai 
valdomos migracijos ir judumo skatinimas bei integruotas sienų valdymas. 2017 m. lapkričio 
mėn. Briuselio aukščiausiojo lygmens susitikime buvo teigiama, kad su Baltarusija sudaryti 
susitarimai dėl vizų režimo supaprastinimo ir readmisijos nuties kelią tolesnei pažangai 
judumo srityje ir padidins saugumą. 

Remiantis 2005 m. gruodžio mėn. COREPER lygmeniu valstybių narių priimtu bendru 
požiūriu į ES vizų režimo supaprastinimo politikos plėtojimą, susitarimas dėl vizų režimo 
supaprastinimo nesudaromas, kol nesudarytas susitarimas dėl readmisijos.

Pasiūlymu dėl sprendimo atsižvelgiama į dabartinę bendradarbiavimo su Baltarusija sistemą ir 
ji aptariama, ypač 2016 m. pradėta vykdyti partnerystės judumo srityje programa, dokumente 
taip pat atsižvelgiama į Rytų partnerystės aukščiausiojo lygmens susitikimų deklaracijas ir 
derybas dėl ES ir Baltarusijos partnerystės prioritetų bei jos aptariamos. Panašūs susitarimai 
jau sudaryti su Armėnija, Azerbaidžanu, Sakartvelu, Moldova ir Ukraina.

Taryba oficialų leidimą pradėti derybas dėl susitarimo dėl vizų išdavimo tvarkos 
supaprastinimo davė 2011 m. vasario 28 d. Derybos pradėtos 2014 m. sausio mėn., o 2019 m. 
birželio 17 d. sutartas tekstas buvo parafuotas. Europos Sąjunga ir Baltarusija 2020 m. sausio 
8 d. galiausiai pasirašė susitarimą dėl vizų režimo supaprastinimo ir susitarimą dėl 
readmisijos.

Siūlomas sprendimas sudaryti susitarimą apima standartinių elementų, kurie įtraukiami į ES ir 
trečiųjų šalių sudaromus readmisijos susitarimus, rinkinį. Susitarimą pasirašiusios šalys dar 
kartą patvirtina, kad susitarimas taikomas užtikrinant pagarbą žmogaus teisėms ir laikantis 
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atitinkamuose šalims taikomuose tarptautiniuose dokumentuose nustatytų įpareigojimų ir 
atsakomybės. 

Readmisijos įpareigojimai grindžiami visapusišku abišališkumu. Jie taikomi atitinkamos 
valstybės piliečiams, trečiųjų šalių piliečiams ir valstybės pilietybės neturintiems asmenims, 
taigi, taip sudaroma prielaida nustatyti readmisijos įpareigojimą, kuris būtų taikomas dviejų 
pastarųjų kategorijų piliečiams. Susitarime išdėstytos reikalingos techninės nuostatos, 
susijusios su readmisijos procedūra, be kita ko, Jungtinio readmisijos komiteto įsteigimu, 
procedūrų lankstumu tais atvejais, kai asmuo, kuriam turi būti taikoma readmisijos procedūra, 
turi galiojantį kelionės dokumentą, taip pat spartesnės procedūros, taikomos prie pat bendros 
valstybės narės ir Baltarusijos sausumos sienos ar jų nacionalinių oro uostų teritorijoje 
gyvenantiems asmenims, sąlygos, tranzito operacijos, nuostatos dėl išlaidų, duomenų apaugos 
ir tarptautinių įsipareigojimų. 

Susitarimas taikomas Baltarusijos ir ES teritorijoms, išskyrus Danijos Karalystę, Airiją ir 
Jungtinę Karalystę. 

Per pastaruosius ketverius metus ES ir Baltarusijos santykiai pagerėjo. Baltarusija dalyvauja 
Rytų partnerystės programoje, ypač per daugiašalio formato procedūras, o tai skatina mus 
labiau įsipareigoti laikytis tarptautinės teisės principų ir pagrindinių vertybių, įskaitant 
pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms. Reikia daugiau pastangų, be to, 
Baltarusijos apčiuopiami veiksmai, kuriais gerbiamos universaliosios pagrindinės laisvės, 
teisinės valstybės principai ir žmogaus teisės, išliks pagrindiniu orientyru, pagal kurį bus 
formuojama ES būsima politika dėl Baltarusijos, vadovaujantis kritišku požiūriu paremto 
bendradarbiavimo principais. Baltarusijos valdžios institucijų iniciatyva 2015 m. atnaujintas 
ES ir Baltarusijos žmogaus teisių dialogas. Partnerystės judumo srityje programa pradėta 
įgyvendinti 2016 m. Ji tapo pagrindine priemone plėtojant mūsų bendradarbiavimą migracijos 
klausimais, sykiu puikiai valdomoje ir saugioje erdvėje gerinant ES ir Baltarusijos piliečių 
judumo padėtį. 

Baltarusija yra ratifikavusi ne vieną svarbią tarptautinę konvenciją, įskaitant 1951 m. Ženevos 
konvenciją dėl pabėgėlių statuso ir 1967 m. protokolą. Ši šalis yra Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo organizacijos narė. 

Nuomonės referentas, atsižvelgdamas į išdėstytus faktus, laikosi nuomonės, kad Baltarusijoje 
sukurtas pakankamai tvirtas pagrindas, reikalingas susitarime nurodytų asmenų teisėms 
užtikrinti. 

Readmisijos susitarimas turėtų būti sudarytas laiku ir įsigalioti tuo pat metu, kaip ir 
susitarimas dėl vizų režimo supaprastinimo, nes abu šie susitarimai susiję.

******

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių teisių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komitetą rekomenduoti patvirtinti pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir 
Baltarusijos Respublikos susitarimo dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos 
sudarymo.


