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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavec mnenja pozdravlja predlog kot pozitiven prispevek v odnosih med EU in 
Belorusijo ter poudarja njegov pomen, da Belorusi s tem dobijo poenostavljen režim 
mobilnosti z EU in se okrepijo stiki med ljudmi. Zaveda se, da volilni postopki in politični 
sistem v Belorusiji niso v skladu z evropskimi in mednarodnimi standardi ter ne zagotavljajo 
in varujejo univerzalnih temeljnih svoboščin. Parlamentarne volitve leta 2019 so imele velike 
postopkovne pomanjkljivosti, med drugim tudi omejevalne ukrepe za opozicijske stranke in 
kandidate, ravno tako pa ni bilo opaziti napredka v demokraciji. Tako bi bilo treba okrepljeno 
mobilnost izkoristiti za tesnejše sodelovanje na lokalni ravni in nadaljnjo krepitev in podporo 
beloruske civilne družbe. 

Komisija je že v svojem sporočilu z dne 4. decembra 2006 o krepitvi evropske sosedske 
politike (ESP) priporočila, naj se z državami vzhodnega partnerstva začnejo pogajanja o 
ponovnem sprejemu in poenostavitvi vizumskih postopkov. 

V skupni izjavi s praškega vrha z dne 7. maja 2009 o ustanovitvi vzhodnega partnerstva je bil 
poudarjen pomen spodbujanja mobilnosti državljanov v varnem okolju prek sporazumov o 
ponovnem sprejemu in poenostavitvi vizumskih postopkov. Kot dolgoročni cilj je bila 
določena liberalizacija vizumskega režima, hkrati pa je treba izboljšati varnostne razmere za 
boj proti čezmejnemu kriminalu in nedovoljeni migraciji. Na vrhu v Varšavi septembra 2011 
in vrhu v Vilni novembra 2013 so bili ti cilji ponovno potrjeni, zlasti pa je bilo poudarjeno, da 
je treba pri nadaljnjem usklajevanju in sodelovanju med cilje dodati še preprečevanje 
nedovoljene migracije in boj proti njej, spodbujanje varne in dobro upravljane migracije in 
mobilnosti ter integrirano upravljanje meja. Na vrhu v Bruslju novembra 2017 je bilo 
ponovno poudarjeno, da bi sklenitev sporazumov o poenostavitvi vizumskih postopkov in o 
ponovnem sprejemu omogočila nadaljnji napredek na področju mobilnosti, hkrati pa bi se 
povečala varnost. 

V skladu s skupnim pristopom k razvoju politike EU v zvezi s poenostavitvijo vizumskih 
postopkov, o katerem so se države članice dogovorile v odboru Coreper decembra 2005, 
sporazuma o poenostavitvi vizumskih postopkov ni mogoče skleniti brez sporazuma o 
ponovnem sprejemu.

Predlagani sklep upošteva in odraža obstoječi okvir sodelovanja z Belorusijo, zlasti 
partnerstvo za mobilnost, vzpostavljeno 2016, izjave z vrhunskih srečanj vzhodnega 
partnerstva ter pogajanja o prednostnih nalogah partnerstva med EU in Belorusijo. Podobni 
sporazumi so že bili sklenjeni z Armenijo, Azerbajdžanom, Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino.

Svet je 28. februarja 2011 uradno odobril pogajanja o sporazumu o poenostavitvi vizumskih 
postopkov z Belorusijo. Pogajanja so se začela januarja 2014, dogovorjeno besedilo pa je bilo 
parafirano 17. junija 2019. Evropska unija in Belorusija sta 8. januarja 2020 podpisali 
sporazum o poenostavitvi vizumskih postopkov in sporazum o ponovnem sprejemu.

Predlagani sklep o sklenitvi sporazuma vsebuje niz standardnih elementov, ki so vključeni v 
sporazume o ponovnem sprejemu med EU in tretjimi državami. V sporazumu podpisnici 
ponovno potrdita, da se bo uporabljal za spoštovanje človekovih pravic ter obveznosti in 
odgovornosti pogodbenic v skladu z ustreznimi mednarodnimi instrumenti, ki veljajo zanje. 
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Obveznosti ponovnega sprejema so določene tako, da v celoti upoštevajo načelo vzajemnosti 
in zajemajo državljane, državljane tretjih držav in osebe brez državljanstva, določeni pa so 
tudi predpogoji za obveznost ponovnega sprejema zadnjih dveh skupin. Sporazum določa 
potrebne tehnične določbe o postopku ponovnega sprejema, med drugim tudi ustanovitev 
skupnega odbora za ponovni sprejem, procesno prožnost, kadar ima oseba, ki se ponovno 
sprejema, veljavno potno listino, pa tudi pogoje za pospešeni postopek za osebe, prijete v 
bližini skupne kopenske meje med državo članico in Belorusijo ali na ozemlju nacionalnih 
letališč, tranzitne operacije, klavzule o stroških, varstvu podatkov in razmerju do drugih 
mednarodnih obveznosti. 

Sporazum velja za ozemlja Belorusije in EU z izjemo Kraljevine Danske, Irske in Združenega 
kraljestva. 

V preteklih štirih letih je v odnosih med EU in Belorusijo prišlo do napredka. Belorusija 
sodeluje v vzhodnem partnerstvu, predvsem v večstranskih oblikah, ki podpirajo našo 
zavezanost načelom mednarodnega prava in temeljnim vrednotam, vključno s spoštovanjem 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Belorusija si mora bolj prizadevati in narediti 
konkretne korake za spoštovanje univerzalnih temeljnih svoboščin, pravne države in 
človekovih pravic, kar bo bistvenega pomena pri pripravi prihodnje politike EU do Belorusije 
v duhu kritičnega sodelovanja. Na pobudo beloruskih oblasti je bil leta 2015 obnovljen letni 
dialog o človekovih pravicah med EU in Belorusijo. Leta 2016 je bilo vzpostavljeno 
partnerstvo za mobilnost,  ki je postalo glavni instrument pri sodelovanju o migracijah, hkrati 
pa krepi mobilnost državljanov EU in beloruskih državljanov v dobro vodenem in varnem 
okolju. 

Belorusija je ratificirala številne pomembne mednarodne konvencije, vključno z Ženevsko 
konvencijo iz leta 1951 o statusu beguncev in protokolom iz leta 1967. Je članica 
Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi. 

Zato glede na navedeno pripravljavec mnenja meni, da ima Belorusija dovolj trden okvir, da 
zagotovi spoštovanje pravic osebam, obravnavanim v skladu s sporazumom. 

Sporazum o ponovnem sprejemu mora biti pravočasno sprejet in začeti veljati hkrati s 
sporazumom o poenostavitvi vizumskih postopkov, saj sta sporazuma povezana.

******

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve kot pristojni odbor, da priporoči odobritev predloga sklepa Sveta o sklenitvi 
Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo o ponovnem sprejemu oseb, ki 
prebivajo brez dovoljenja.


