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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O relator congratula-se com a proposta, considerando-a uma evolução positiva nas relações 
entre a UE e a Bielorrússia e salienta a importância de que se reveste para os cidadãos 
bielorrussos, permitindo que estes disponham de um regime simplificado de mobilidade com 
a União e reforçando os contactos diretos entre as populações. Assinala que os processos 
eleitorais e o sistema político da Bielorrússia não respeitam as normas europeias e 
internacionais e não garantem nem protegem as liberdades fundamentais universais. As 
eleições legislativas de 2019 enfermaram de importantes lacunas processuais, nomeadamente 
a aplicação de medidas restritivas aos partidos e aos candidatos da oposição, e mostraram que 
não foram feitos progressos em termos de respeito pelos valores da democracia. Por 
conseguinte, o incremento da mobilidade deve ser utilizado para promover a cooperação de 
base, bem como para reforçar e apoiar a sociedade civil bielorrussa. 

Na sua Comunicação sobre o reforço da Política Europeia de Vizinhança (PEV), de 4 de 
dezembro de 2006, a Comissão recomendou que fossem iniciadas negociações sobre a 
readmissão e a facilitação da emissão de vistos com os países da Vizinhança Oriental. 

A Declaração Comum da Cimeira de Praga, de 7 de maio de 2009, que estabelece a Parceria 
Oriental, sublinhou que é importante promover a mobilidade dos cidadãos num ambiente 
seguro através de acordos em matéria de facilitação da emissão de vistos e de readmissão. 
Esta fixou o objetivo, a longo prazo, da liberalização dos vistos, que deve ser acompanhada 
pelo reforço das condições de segurança, a fim de combater a criminalidade transfronteiriça e 
a migração irregular. A Cimeira de Varsóvia, de setembro de 2011, e a Cimeira de Vílnius, de 
novembro de 2013, confirmaram estes objetivos, realçando, em particular, que a cooperação e 
a coordenação futuras devem incluir entre os seus objetivos a luta contra a migração ilegal e a 
sua prevenção, a promoção da migração segura e corretamente gerida, assim como a 
mobilidade e a gestão integrada das fronteiras. A Cimeira de Bruxelas, de novembro de 2017, 
reforçou a ideia de que a celebração de um acordo de facilitação de vistos e de um acordo de 
readmissão com a Bielorrússia abriria caminho a novos progressos em matéria de mobilidade, 
aumentando simultaneamente a segurança. 

Segundo a abordagem comum para o desenvolvimento da política da UE em matéria de 
facilitação de vistos, acordada a nível do Coreper pelos Estados-Membros em dezembro de 
2005, não deve ser celebrado um acordo de facilitação de vistos sem que esteja em vigor um 
acordo de readmissão.

A decisão proposta tem em conta e reflete o atual quadro de cooperação com a Bielorrússia, 
em especial a Parceria para a Mobilidade iniciada em 2016, as declarações das cimeiras da 
Parceria Oriental, bem como as negociações sobre as prioridades da parceria UE-Bielorrússia. 
Já foram celebrados acordos análogos com a Arménia, o Azerbaijão, a Geórgia, a Moldávia e 
a Ucrânia.

A autorização formal para a negociação do acordo sobre a facilitação da emissão de vistos 
com a Bielorrússia foi concedida pelo Conselho em 28 de fevereiro de 2011. As negociações 
começaram em janeiro de 2014 e o texto acordado foi rubricado em 17 de junho de 2019. A 
União Europeia e a Bielorrússia assinaram finalmente o acordo de facilitação de vistos e o 
acordo de readmissão em 8 de janeiro de 2020.
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A decisão proposta para a conclusão do acordo contém um conjunto de elementos 
normalmente presentes nos acordos de readmissão celebrados entre a UE e países terceiros. 
No acordo, os signatários reafirmam que este será aplicado para assegurar o respeito pelos 
direitos humanos e pelas obrigações e responsabilidades das Partes por força dos instrumentos 
internacionais que lhes são aplicáveis. 

As obrigações de readmissão são concebidas de forma inteiramente recíproca e abrangem os 
cidadãos nacionais, os cidadãos de países terceiros e as pessoas apátridas, estabelecendo 
igualmente os requisitos prévios aplicáveis à obrigação de readmitir as duas últimas 
categorias de pessoas. O acordo estabelece as disposições técnicas necessárias relativas ao 
procedimento de readmissão, incluindo a criação de um Comité Misto de Readmissão, a 
flexibilidade processual nos casos em que a pessoa a readmitir for titular de um documento de 
viagem válido, bem como as condições aplicáveis a um procedimento acelerado para as 
pessoas intercetadas nas imediações da fronteira terrestre comum entre um Estado-Membro e 
a Bielorrússia ou no interior do território dos seus aeroportos nacionais, bem como operações 
de trânsito, regras sobre despesas, proteção de dados e articulação com as obrigações 
internacionais. 

O acordo é aplicável aos territórios da Bielorrússia e da UE, excluindo o Reino da Dinamarca, 
a Irlanda e o Reino Unido. 

Nos últimos quatro anos, registaram-se progressos nas relações UE-Bielorrússia. A 
Bielorrússia tem participado na Parceria Oriental, nomeadamente nos seus formatos 
multilaterais, que promovem os compromissos que assumimos relativamente aos princípios 
do direito internacional e dos valores fundamentais, incluindo o respeito pelos direitos 
humanos e pelas liberdades fundamentais. Cumpre redobrar os esforços e, além disso, a 
adoção de medidas concretas pela Bielorrússia tendo em vista garantir o respeito universal 
pelas liberdades fundamentais, pelo Estado de direito e pelos direitos humanos continuará a 
ser decisiva para moldar a futura estratégia política da UE em relação à Bielorrússia, 
conforme referido nas conclusões do Conselho de 15 de fevereiro de 2016. Por iniciativa das 
autoridades bielorrussas, foi retomado em 2015 um diálogo anual sobre direitos humanos 
entre a UE e a Bielorrússia. A Parceria para a Mobilidade foi lançada em 2016 e revelou-se 
um instrumento fundamental para o desenvolvimento da nossa cooperação em matéria de 
migração, reforçando simultaneamente a mobilidade dos cidadãos da UE e da Bielorrússia 
num ambiente bem gerido e seguro. 

A Bielorrússia ratificou várias convenções internacionais importantes, incluindo a Convenção 
de Genebra relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 1951, e o Protocolo de 1967. Este país é 
membro da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa. 

Considerando os elementos acima referidos, o relator de parecer entende que existe na 
Bielorrússia um quadro suficientemente sólido para assegurar o respeito dos direitos das 
pessoas visadas pelo acordo. 

O Acordo sobre a readmissão deve ser concluído atempadamente e entrar em vigor em 
simultâneo com o Acordo sobre a facilitação da emissão de vistos, já que estão interligados.

******

A Comissão dos Assuntos Externos insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
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Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a recomendar a aprovação da 
proposta de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo entre a União Europeia e a 
República da Bielorrússia sobre a readmissão de pessoas que residem sem autorização.


