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ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē priekšlikumu kā pozitīvu attīstību ES un Baltkrievijas 
attiecībās un uzsver, ka tam ir svarīga nozīme, lai Baltkrievijas iedzīvotāji iegūtu vienkāršotu 
mobilitātes režīmu ar ES un lai tiktu uzlaboti  cilvēku savstarpējie kontakti. Atzīst, ka 
vēlēšanu procesi un politiskā sistēma Baltkrievijā neatbilst Eiropas un starptautiskajiem 
standartiem un nenodrošina un neaizsargā vispārējās pamatbrīvības. Parlamenta vēlēšanās 
2019. gadā bija būtiskas procesuālas nepilnības, tostarp ierobežojoši pasākumi pret opozīcijas 
partijām un kandidātiem, un nebija vērojama uzlabošanās attiecībā uz demokrātiju. Tādēļ 
uzlabota mobilitāte būtu jāizmanto, lai uzlabotu sadarbību vietējā līmenī un vēl vairāk 
stiprinātu un atbalstītu Baltkrievijas pilsonisko sabiedrību. 

Jau savā 2006. gada 4. decembra paziņojumā par Eiropas kaimiņattiecību politikas (EKP) 
nostiprināšanu Komisija ieteica uzsākt sarunas ar Eiropas kaimiņattiecību politikas valstīm 
par atpakaļuzņemšanu un vīzu režīma atvieglošanu. 

Prāgas samitā 2009. gada 7. maijā pieņemtajā kopīgajā deklarācijā, ar ko izveido Austrumu 
partnerību, uzsvēra, cik svarīgi ir veicināt iedzīvotāju mobilitāti drošā vidē, atvieglojot vīzu 
režīmu un slēdzot nolīgumus par atpakaļuzņemšanu. Deklarācijā vīzu režīma liberalizācija 
tika noteikta kā ilgtermiņa mērķis, kas jāpapildina ar uzlabotiem drošības nosacījumiem, lai 
apkarotu pārrobežu noziedzību un neatbilstīgu migrāciju. Varšavas samitā 2011. gada 
septembrī un Viļņas samitā 2013. gada novembrī šos mērķus atkārtoti apstiprināja, it sevišķi 
uzsverot, ka turpmākās sadarbības un koordinācijas mērķim vajadzētu būt nelegālas 
migrācijas novēršanai un apkarošanai, drošas un labi pārvaldītas migrācijas un mobilitātes 
veicināšanai un integrētai robežu pārvaldībai. Briseles samitā 2017. gada novembrī tika 
uzsvērts, ka vīzu režīma atvieglošanas nolīguma un atpakaļuzņemšanas nolīguma noslēgšana 
ar Baltkrieviju pavērtu ceļu turpmākam progresam mobilitātes jomā, vienlaikus palielinot 
drošību. 

Ievērojot vienoto pieeju ES politikas izstrādei vīzu režīma atvieglošanas jomā, kuru 
dalībvalstis 2005. gada decembrī pieņēma COREPER, nolīgums par vīzu atvieglotu 
izsniegšanu netiek noslēgts, ja vispirms nav noslēgts atpakaļuzņemšanas nolīgums.

Ierosinātajā lēmumā ir ņemts vērā un atspoguļots pašreizējais satvars sadarbībai ar 
Baltkrieviju, jo īpaši mobilitātes partnerība, kas uzsākta 2016. gadā, Austrumu partnerības 
samitu deklarācijas, kā arī sarunas par ES un Baltkrievijas partnerības prioritātēm. Līdzīgi 
nolīgumi ir jau noslēgti ar Armēniju, Azerbaidžānu, Gruziju, Moldovu un Ukrainu.

Padome 2011. gada 28. februārī piešķīra oficiālās pilnvaras risināt sarunas par nolīgumu ar 
Baltkrieviju par vīzu atvieglotu izsniegšanu. Sarunas sākās 2014. gada janvārī, un tekstu, par 
kuru bija notikusi vienošanās, parafēja 2019. gada 17. jūnijā. Visbeidzot 2020. gada 8. janvārī 
Eiropas Savienība un Baltkrievija parakstīja nolīgumu par vīzu atvieglotu izsniegšanu un 
nolīgumu par atpakaļuzņemšanu. 

Ierosinātajā lēmumā par nolīguma noslēgšanu ir standarta elementu kopums, kas ietverts ES 
un trešo valstu noslēgtajos atpakaļuzņemšanas nolīgumos. Nolīgumā to parakstošās puses 
atkārtoti apstiprina, ka nolīgumu piemēros, lai nodrošinātu cilvēktiesību ievērošanu un to 
saistību un pienākumu izpildi, kas pusēm noteikti attiecīgajos starptautiskajos instrumentos, 
kurus tām piemēro. 
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Atpakaļuzņemšanas pienākumi ir noteikti uz pilnīga savstarpīguma pamata un attiecas uz 
valstspiederīgajiem, trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem, nosakot arī 
priekšnoteikumus pienākumam uzņemt atpakaļ trešo valstu valstspiederīgos un 
bezvalstniekus. Nolīgumā ir izklāstīti vajadzīgie tehniskie noteikumi attiecībā uz 
atpakaļuzņemšanas procedūru, tostarp Apvienotās atpakaļuzņemšanas komitejas izveidi, 
procedūras elastīgumu gadījumos, kad atpakaļ uzņemamajai personai ir derīgs ceļošanas 
dokuments, kā arī nosacījumi paātrinātai procedūrai attiecībā uz personām, kas aizturētas 
kādas dalībvalsts un Baltkrievijas kopējās sauszemes robežas tuvumā vai valsts lidostu 
teritorijā, tranzīta operācijām, izmaksu klauzulām, datu aizsardzību un saistību ar 
starptautiskajām saistībām. 

Nolīgumu piemēro Baltkrievijas un ES teritorijām, izņemot Dānijas Karalisti, Īriju un 
Apvienoto Karalisti. 

Pēdējo četru gadu laikā ir bijis vērojams progress ES un Baltkrievijas attiecībās. Baltkrievija 
piedalās Austrumu partnerībā, proti, tās daudzpusējo formātu ietvaros, kas veicina mūsu 
apņemšanos ievērot starptautisko tiesību principus un pamatvērtības, tostarp cilvēktiesības un 
pamatbrīvības. Nepieciešams pastiprināt centienus, un reālajiem Baltkrievijas spertajiem 
soļiem virzībā uz universālo pamatbrīvību, tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošanu joprojām 
būs izšķirošā nozīme ES turpmākās politikas attiecībā pret Baltkrieviju veidošanā, kritiskas 
iesaistīšanās gaisotnē. Pēc Baltkrievijas iestāžu iniciatīvas 2015. gadā atsākās ikgadējs ES un 
Baltkrievijas cilvēktiesību dialogs. 2016. gadā tika uzsākta mobilitātes partnerība; tā ir 
kļuvusi par vienu no galvenajiem instrumentiem mūsu sadarbības attīstīšanā attiecībā uz 
migrāciju, uzlabojot ES un Baltkrievijas pilsoņu  mobilitāti drošā un labi pārvaldītā vidē. 

Baltkrievija ir ratificējusi vairākas attiecīgās starptautiskās konvencijas, tostarp 1951. gada 
Ženēvas Konvenciju par bēgļa statusu un 1967. gada protokolu. Tā ir Eiropas Drošības un 
sadarbības organizācijas locekle. 

Ņemot vērā augstāk izklāstītos aspektus, atzinuma sagatavotāja uzskata, ka Baltkrievijā ir 
ieviests pietiekami stabils regulējums, lai nodrošinātu to cilvēku tiesību ievērošanu, kuriem šo 
nolīgumu piemēros. 

Nolīgums par atpakaļuzņemšanu būtu jānoslēdz savlaicīgi, un tam būtu jāstājas spēkā 
vienlaikus ar nolīgumu par vīzu režīma atvieglošanu, jo abi nolīgumi ir saistīti.

******

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju 
ieteikt apstiprināt priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp 
Eiropas Savienību un Baltkrievijas Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras 
uzturas neatļauti.


