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BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur is ingenomen met het voorstel als positieve ontwikkeling in de betrekkingen 
tussen de EU en Belarus en benadrukt het belang van een vereenvoudigde mobiliteitsregeling 
met de EU en contacten van mens tot mens voor het Belarussische volk. De rapporteur erkent 
dat de verkiezingsprocessen en het politieke systeem in Belarus niet voldoen aan de Europese 
en internationale normen en geen garantie of bescherming vormen van de universele 
fundamentele vrijheden. De parlementsverkiezingen in 2019 vertoonden aanzienlijke 
procedurele tekortkomingen, waaronder restrictieve maatregelen tegen de oppositiepartijen en 
-kandidaten, wat betreft de democratie was er geen verbetering te zien. Daarom moet 
verbeterde mobiliteit worden gebruikt om de samenwerking op het niveau van gewone 
mensen te intensiveren en het maatschappelijk middenveld van Belarus verder te versterken 
en te ondersteunen. 

Reeds in haar mededeling van 4 december 2006 over de versterking van het Europees 
nabuurschapsbeleid beval de Commissie onderhandelingen over de overname van personen 
en vereenvoudiging van visumverplichtingen met de landen van het Oostelijk Partnerschap 
aan. 

De gezamenlijke verklaring van de top van Praag van 7 mei 2009 tot oprichting van het 
Oostelijk Partnerschap benadrukt dat de mobiliteit van de burgers in een veilige omgeving 
met vereenvoudigde visumverplichtingen en overnameovereenkomsten gestimuleerd moet 
worden. In de verklaring wordt de langetermijndoelstelling van visumliberalisering 
geformuleerd, die gepaard dient te gaan met verbetering van de veiligheid ter bestrijding van 
grensoverschrijdende criminaliteit en irreguliere migratie. Op de top van Warschau van 
september 2011 en de top van Vilnius van november 2013 zijn deze doelstellingen 
bekrachtigd en is met name de nadruk gelegd op het feit dat verdere samenwerking en 
coördinatie ook gericht moeten zijn op preventie en bestrijding van illegale migratie, alsmede 
op de bevordering van zekere en goed beheerde migratie en mobiliteit, en geïntegreerd 
grensbeheer. Op de top van Brussel van november 2017 werd benadrukt dat de sluiting van 
een visumversoepelings- en overnameovereenkomst met Belarus de weg zou bereiden voor 
verdere vooruitgang op het gebied van mobiliteit en de veiligheid zou vergroten. 

Overeenkomstig de gemeenschappelijke aanpak voor de ontwikkeling van het EU-beleid 
inzake de visumversoepeling, die in december 2005 door de lidstaten op het niveau van het 
Coreper is vastgesteld, wordt er geen visumversoepelingsovereenkomst gesloten als er geen 
overnameovereenkomst is.

Het voorgestelde besluit houdt rekening met en vormt een afspiegeling van het bestaande 
kader voor samenwerking met Belarus, in het bijzonder het in 2016 opgestarte 
mobiliteitspartnerschap, de verklaringen van de toppen van het Oostelijk Partnerschap, 
evenals de onderhandelingen over de partnerschapsprioriteiten van de EU en Belarus. 
Dergelijke overeenkomsten zijn reeds gesloten met Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, 
Moldavië en Oekraïne.

De officiële toestemming voor het openen van onderhandelingen over de overeenkomst 
inzake de versoepeling van de afgifte van visa met Belarus werd op 28 februari 2011 verleend 
door de Raad. De onderhandelingen begonnen in januari 2014 en de overeengekomen tekst 
werd op 17 juni 2019 geparafeerd. De Europese Unie en Belarus sloten de 
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visumversoepelings- en opnameovereenkomst uiteindelijk op 8 januari 2020.

Het voorgesteld besluit tot sluiting van de overeenkomst bevat een aantal standaardelementen 
van de overnameovereenkomsten tussen de Europese Unie en derde landen. De 
ondertekenaars bevestigen in de overeenkomst dat deze moet worden toegepast met 
inachtneming van de mensenrechten en van de verplichtingen en verantwoordelijkheden van 
de partijen conform de voor hen geldende internationale instrumenten. 

De overnameverplichtingen zijn volledig wederkerig en hebben betrekking op eigen 
staatsburgers, staatsburgers van derde landen en staatloze personen, en leggen daarnaast ook 
de voorwaarden vast voor de verplichting om personen van de beide laatste categorieën over 
te nemen. In de overeenkomst zijn de noodzakelijke technische bepalingen vervat inzake de 
overnameprocedure, met inbegrip van de oprichting van een Gemengd Comité overname, 
soepelheid van de procedure wanneer de over te nemen persoon in het bezit is van een geldig 
reisdocument, evenals de voorwaarden voor een versnelde procedure voor personen die 
worden aangehouden in de buurt van de gemeenschappelijke landsgrens tussen een lidstaat en 
Belarus of op het grondgebied van hun internationale luchthavens, doorgeleiding, clausules 
inzake kosten, gegevensbescherming inzake de internationale verplichtingen. 

De overeenkomst is van toepassing op het grondgebied van Belarus en op dat van de EU, met 
uitzondering van Ierland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. 

De betrekkingen tussen de EU en Belarus zijn de afgelopen vier jaar verbeterd. Belarus neemt 
deel aan het Oostelijk Partnerschap, voornamelijk binnen de multilaterale kaders ervan, die 
ons engagement ten opzichte van de beginselen van het internationaal recht en fundamentele 
waarden bevorderen, waaronder de eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden. Er moeten meer inspanningen worden verricht, en verdere, concrete stappen van 
Belarus om de universele fundamentele vrijheden, de rechtsstaat en de mensenrechten te 
eerbiedigen zullen essentieel blijven voor het bepalen van het toekomstige EU-beleid ten 
aanzien van Belarus, in de geest van “kritische betrokkenheid”. Op initiatief van de 
autoriteiten van Belarus is de jaarlijkse mensenrechtendialoog tussen de EU en Belarus in 
2015 hervat. In 2016 werd een mobiliteitspartnerschap opgestart; dit bleek een belangrijk 
instrument voor de ontwikkeling van onze samenwerking inzake migratie, en zorgde voor een 
verbetering van de mobiliteit van burgers van de EU en Belarus in een veilige en goed 
beheerde omgeving. 

Belarus heeft een aantal internationale overeenkomsten geratificeerd die voor de 
overeenkomst van belang zijn, o.a. het Verdrag van Genève van 1951 over de status van 
vluchtelingen, en het Protocol van 1967. Het is lid van de Organisatie voor Veiligheid en 
Samenwerking in Europa. 

Gezien het bovenstaande is de rapporteur voor advies van mening dat er in Belarus een 
voldoende solide kader aanwezig is om te waarborgen dat de rechten van de personen waarop 
de overeenkomst van toepassing is, zullen worden geëerbiedigd. 

De overnameovereenkomst zou spoedig afgesloten moeten worden en samen met de 
overeenkomst over versoepeling van de visumplicht van kracht moeten worden, aangezien de 
twee overeenkomsten bij elkaar horen.
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De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, 
justitie en binnenlandse zaken aan te bevelen goedkeuring te hechten aan het voorstel voor 
een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese 
Unie en de Republiek Belarus betreffende de overname van personen die zonder vergunning 
op het grondgebied verblijven.


