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PR_NLE-AP_Agreement

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας για την 
απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων
(COM(2019)0403 – C9-0000/2019 – 2019/01082(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2019)0403), 

– έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Δημοκρατίας της Λευκορωσίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων 
(12363/2019), 

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το 
στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 10 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0000/2019),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 
7 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0000/2019),

1. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών 
και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό 

Στο πλαίσιο της δήλωσης της συνόδου κορυφής για την Ανατολική Εταιρική Σχέση, της 7ης 
Μαΐου 2009, η Ένωση και οι χώρες εταίροι εξέφρασαν την πολιτική τους στήριξη προς την 
ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων σε ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον και 
επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να λάβουν σταδιακά μέτρα για την κατάργηση του 
καθεστώτος θεωρήσεων εισόδου για τους πολίτες τους σε εύθετο χρόνο.

Στη βάση αυτή, η Επιτροπή υπέβαλε στις 12 Νοεμβρίου 2010 σύσταση προς το Συμβούλιο 
προκειμένου να λάβει οδηγίες για τη διαπραγμάτευση συμφωνιών με τη Δημοκρατία της 
Λευκορωσίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής και την 
επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια, αντιστοίχως.

Οι διαπραγματεύσεις με τη Λευκορωσία ξεκίνησαν επίσημα στις Βρυξέλλες στις 30 
Ιανουαρίου 2014 και κατέληξαν σε συμφωνία που μονογραφήθηκε στις 17 Ιουνίου 2019. Εν 
τω μεταξύ, η Λευκορωσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και επτά συμμετέχοντα κράτη μέλη 
(Βουλγαρία, Ρουμανία, Λιθουανία, Πολωνία, Ουγγαρία, Φινλανδία και Λετονία) υπέγραψαν 
κοινή δήλωση για εταιρική σχέση κινητικότητας στις 13 Οκτωβρίου 2016.
 

Σκοπός και περιεχόμενο της συμφωνίας 

Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας για την 
απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων (εφεξής «συμφωνία») αποσκοπεί στο να διευκολυνθεί, 
βάσει της αμοιβαιότητας, η έκδοση θεωρήσεων για προβλεπόμενη διαμονή που δεν υπερβαίνει 
τις 90 ημέρες εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών για τους πολίτες της Ένωσης και της 
Λευκορωσίας.

Οι βασικές τροποποιήσεις της συμφωνίας έχουν ως εξής:

- για όλους τους αιτούντες θεώρηση, η απόφαση για την έκδοση ή μη θεώρησης θα πρέπει να 
λαμβάνεται, καταρχήν, εντός 10 ημερολογιακών ημερών. Η προθεσμία αυτή μπορεί να 
παραταθεί στις 30 ημερολογιακές ημέρες, εάν απαιτείται περαιτέρω εξέταση. Σε επείγουσες 
περιπτώσεις, μπορεί να μειωθεί σε δύο εργάσιμες ημέρες ή και λιγότερο.

- το τέλος που επιβάλλεται για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων των πολιτών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας ορίζεται σε 35 EUR. Το εν λόγω τέλος ισχύει 
για όλους τους αιτούντες θεώρηση. Επιπλέον, οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων 
απαλλάσσονται από το εν λόγω τέλος θεώρησης: παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών, άτομα με 
αναπηρίες, στενοί συγγενείς, μέλη επίσημων αντιπροσωπειών·

- τα έγγραφα που απαιτούνται για την αιτιολόγηση του σκοπού του ταξιδιού έχουν 
απλουστευθεί για ορισμένες κατηγορίες αιτούντων (π.χ. στενούς συγγενείς, επιχειρηματίες, 
μέλη επίσημων αντιπροσωπειών, μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
φοιτητές, συμμετέχοντες σε επιστημονικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, 
δημοσιογράφους κ.λπ.)·
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- η έκδοση θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων που ισχύουν από 1 έως 5 έτη υπόκειται σε 
απλουστευμένους όρους για ορισμένες κατηγορίες προσώπων (π.χ. μέλη κυβερνήσεων, 
κοινοβουλίων και δικαστηρίων, μόνιμα μέλη επίσημων αντιπροσωπειών, συζύγους και τέκνα 
που επισκέπτονται πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν νόμιμα στο έδαφος της 
Λευκορωσίας ή πολίτες της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας που διαμένουν νόμιμα σε κράτος 
μέλος, συμμετέχοντες σε επίσημα, επιστημονικά ή πολιτιστικά προγράμματα ανταλλαγής ή 
διασυνοριακά προγράμματα, σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις)·
- οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λευκορωσίας που κατέχουν έγκυρα βιομετρικά 
διπλωματικά διαβατήρια και οι κάτοχοι έγκυρης άδειας διέλευσης της ΕΕ απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή. Ωστόσο, η τελική αξιολόγηση του συστήματος 
έκδοσης της Λευκορωσίας θα πρέπει να διενεργηθεί από την Επιτροπή, σε διαβούλευση με τα 
κράτη μέλη, πριν από τη σύναψη της συμφωνίας.

Η σημασία των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη συνεργασία μεταξύ των μερών, καθώς 
επίσης και οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες, περιλαμβανομένου του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών, όπως απορρέουν από τις συναφείς διεθνείς νομικές 
πράξεις από τις οποίες δεσμεύονται, υπογραμμίζεται στο προοίμιο της συμφωνίας.

Τα μέρη μπορούν να αναστείλουν τη συμφωνία εν όλω ή εν μέρει για οποιονδήποτε λόγο, όπως 
για παραβίαση ή κατάχρηση διάταξης της συμφωνίας ή για ζητήματα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και ζητήματα δημοκρατίας.

Παρατηρήσεις του εισηγητή

Με την πάροδο των ετών σημειώνεται πρόοδος στις σχέσεις ΕΕ-Λευκορωσίας, με την ΕΕ να 
εμβαθύνει τη συνεργασία της με τη Λευκορωσία. Τα μέτρα που ελήφθησαν περιλαμβάνουν, 
σύμφωνα με το Συμβούλιο της ΕΕ:

 τεχνικούς διαλόγους για συγκεκριμένα θέματα 
 συνεργασία μέσω του πολυμερούς σκέλους της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης
 στήριξη προς την κοινωνία των πολιτών και τα θύματα καταστολής
 έναρξη διαπραγματεύσεων τον Ιανουάριο του 2014 για συμφωνία απλούστευσης της 

έκδοσης θεωρήσεων και συμφωνία επανεισδοχής, και έναρξη διαπραγματεύσεων το 
2015 για εταιρική σχέση κινητικότητας

 διάλογο σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για τον εκσυγχρονισμό της 
Λευκορωσίας, καθώς και σχετικά με τις δυνατότητες ανάπτυξης σχέσεων με την ΕΕ 
(συμπεριλαμβανομένης πιθανής οικονομικής στήριξης από την ΕΕ)

Ως εκ τούτου, η Λευκορωσία συμμετέχει στην προώθηση του σεβασμού των οικουμενικών 
ελευθεριών, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
ελευθεριών του λόγου, της έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης, και των εργασιακών 
δικαιωμάτων. Αυτό θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί θεμελιώδες κριτήριο για τον καθορισμό 
της πολιτικής της ΕΕ έναντι της Λευκορωσίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, συνήφθη πρόσφατα με τη Λευκορωσία συμφωνία για την απλούστευση της 
έκδοσης θεωρήσεων, ώστε, με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων στους πολίτες της 
Ένωσης και της Λευκορωσίας βάσει της αμοιβαιότητας, να διευκολυνθούν οι ανθρώπινες 
επαφές ως σημαντική προϋπόθεση για τη σταθερή ανάπτυξη οικονομικών, ανθρωπιστικών, 
πολιτιστικών, επιστημονικών και άλλων δεσμών.
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Σκοπός της συμφωνίας είναι η απλούστευση, βάσει της αμοιβαιότητας, της έκδοσης 
θεωρήσεων για προβλεπόμενη διαμονή που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός οποιασδήποτε 
περιόδου 180 ημερών για τους πολίτες της Ένωσης και της Λευκορωσίας. 

Το βραχυπρόθεσμο καθεστώς θεωρήσεων για τις ειδικές κατηγορίες αιτούντων δε θα αλλάξει 
τις συνθήκες εισόδου και διαμονής των πολιτών της Λευκορωσίας, όπως ορίζονται στον 
κώδικα συνόρων του Σένγκεν, για βραχεία διαμονή, και στην εθνική νομοθεσία των κρατών 
μελών, για διαμονή μακράς διάρκειας. Επιπλέον, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ελέγχονται οι 
όροι εισόδου και διαμονής. Οι πολίτες της Λευκορωσίας θα πρέπει να δικαιολογούν τον σκοπό 
και τις συνθήκες του ταξιδιού τους.
Η διαδικασία ελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων αποτελεί επίσης ευκαιρία για τη 
Λευκορωσία να εφαρμόσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας 
και δικαιοσύνης. 

Ο εισηγητής υπογραμμίζει τη σημασία των ακόλουθων παραμέτρων όταν τεθεί σε ισχύ η 
εν λόγω συμφωνία:

– Προκειμένου να εναρμονίσουν της πληροφορίες για τις διαδικασίες έκδοσης 
θεωρήσεων βραχείας διαμονής και τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίζονται κατά την 
υποβολή αιτήσεων για θεωρήσεις βραχείας διαμονής, οι αρχές της Λευκορωσίας θα 
πρέπει να συντάξουν βασικό ενημερωτικό υλικό για τους αιτούντες, όσον αφορά τις 
διαδικασίες και τις προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων θεώρησης βραχείας 
διαμονής και την ισχύ τους·

– Οι αρχές της Λευκορωσίας θα πρέπει να ενημερώνουν τακτικά την ΕΕ για τα μέτρα που 
ελήφθησαν για την αποφυγή του πολλαπλασιασμού των ταξιδιωτικών εγγράφων, την 
ανάπτυξη των τεχνικών πτυχών της ασφάλειας των ταξιδιωτικών εγγράφων, καθώς και 
σχετικά με τη διαδικασία προσωποποίησης της έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων.

– Η Λευκορωσία θα πρέπει να γνωστοποιεί αμελλητί την εισαγωγή τυχόν νέων 
ταξιδιωτικών εγγράφων ή την αλλαγή των υφιστάμενων και να υποβάλλει δείγματα και 
περιγραφή των εν λόγω ταξιδιωτικών εγγράφων.

– Αναγνωρίζοντας τη σημασία της αποτελεσματικής εφαρμογής αυτής της συμφωνίας, η 
Λευκορωσία θα πρέπει να διαθέτει και να απασχολεί επαρκές προξενικό προσωπικό.

Ο εισηγητής συμπεραίνει ότι η συμφωνία για τη απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων 
προσφέρει την ευκαιρία στην ΕΕ και στη Λευκορωσία να συσφίξουν τις σχέσεις τους και να 
αποφύγουν τη δημιουργία διαχωριστικών γραμμών μεταξύ της ΕΕ και της γειτονικής χώρας 
της.

Ο εισηγητής προτείνει, λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις βελτιώσεις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
να υποστηρίξει την έγκριση της εν λόγω συμφωνίας.


