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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan 
välisen, viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä
(COM(2019)0403 – C9-0000/2019 – 2019/0182(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (COM(2019)0403),

– ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan väliseksi 
sopimukseksi viisumien myöntämisen helpottamisesta (12363/2019),

– ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan ja 10 kohdan 
mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C9-0000/2019),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 114 artiklan 7 kohdan,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan lausunnon,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
suosituksen (A9-0000/2019),

1. antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden ja Valko-Venäjän tasavallan hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Tausta 

Unioni ja sen kumppanimaat ilmaisivat itäistä kumppanuutta koskevan huippukokouksen 
yhteydessä 7. toukokuuta 2009 annetussa julkilausumassa poliittisen tukensa 
viisumikäytäntöjen helpottamiselle turvallisessa ympäristössä ja vahvistivat uudelleen 
aikomuksensa toteuttaa asteittain toimia viisumivapauden toteuttamiseksi kansalaistensa 
hyväksi sopivassa vaiheessa.

Tällä perusteella komissio esitti 12. marraskuuta 2010 neuvostolle suosituksen antaa 
neuvotteluohjeet lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävien viisumien myöntämisen 
helpottamista ja luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottoa koskevien 
sopimusten neuvottelemiseksi Valko-Venäjän tasavallan kanssa.

Neuvottelut Valko-Venäjän kanssa aloitettiin virallisesti Brysselissä 30. tammikuuta 2014, ja 
niiden perusteella syntynyt sopimus parafoitiin 17. kesäkuuta 2019. Tällä välin Valko-Venäjä, 
Euroopan unioni ja seitsemän osallistuvaa jäsenvaltiota (Bulgaria, Romania, Liettua, Puola, 
Unkari, Suomi ja Latvia) allekirjoittivat yhteisen julistuksen liikkuvuuskumppanuudesta 
13. lokakuuta 2016.

Sopimuksen tarkoitus ja sisältö

Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan välisen sopimuksen viisumien myöntämisen 
helpottamisesta, jäljempänä ’sopimus’, tarkoituksena on vastavuoroisuutta noudattaen 
helpottaa viisumien myöntämistä unionin ja Valko-Venäjän kansalaisille sellaista oleskelua 
varten, jonka on tarkoitus kestää enintään 90 päivää minkä tahansa 180 päivän jakson aikana.

Tärkeimpiä muutoksia sopimukseen ovat seuraavat:

– Päätös viisumin myöntämisestä tai hakemuksen hylkäämisestä on tehtävä kaikkien 
hakijoiden osalta periaatteessa 10 kalenteripäivän kuluessa. Tätä määräaikaa voidaan pidentää 
enintään 30 kalenteripäivään, jos on tarpeen tehdä lisäselvityksiä. Kiireellisissä tapauksissa 
päätös voidaan tehdä kahden työpäivän kuluessa tai nopeammin.

– Euroopan unionin ja Valko-Venäjän kansalaisilta veloitetaan viisumihakemuksen 
käsittelystä 35 euron maksu. Maksu on sama kaikille viisuminhakijoille. Seuraaviin ryhmiin 
kuuluvat henkilöt vapautetaan kuitenkin kokonaan viisumimaksusta: alle 12-vuotiaat lapset, 
vammaiset henkilöt, lähisukulaiset, virallisten valtuuskuntien jäsenet.

– Matkan tarkoituksen todistamiseksi tarvittavia asiakirjoja koskevia vaatimuksia on 
yksinkertaistettu tiettyjen hakijaryhmien osalta (esim. lähisukulaiset, liikemiehet, virallisten 
valtuuskuntien jäsenet, perus- ja keskiasteen oppilaitosten oppilaat, opiskelijat, tiede-, 
kulttuuri- ja urheilutapahtumien osanottajat, toimittajat jne.).

– Vuodesta viiteen vuoteen voimassa olevien toistuvaisviisumien myöntämisen ehtoja on 
yksinkertaistettu tiettyihin ryhmiin kuuluvien henkilöiden osalta (esim. hallitusten, 
parlamenttien ja tuomioistuinten jäsenet, virallisten valtuuskuntien pysyvät jäsenet, puolisot ja 
lapset, jotka vierailevat Valko-Venäjän alueella laillisesti oleskelevien unionin kansalaisten 
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luona tai jonkin jäsenvaltion alueella laillisesti oleskelevien Valko-Venäjän kansalaisten 
luona, henkilöt, jotka osallistuvat virallisiin tai tiede- tai kulttuurialan vaihto-ohjelmiin tai 
rajat ylittäviin ohjelmiin tai kansainvälisiin urheilutapahtumiin).

– Euroopan unionin ja Valko-Venäjän kansalaiset, joilla on voimassa oleva biometrinen 
diplomaattipassi, ja henkilöt, joilla on voimassa oleva EU:n kulkulupa, eivät tarvitse viisumia 
lyhytaikaista oleskelua varten. Lopullisen arvion Valko-Venäjän matkustusasiakirjojen 
myöntämisjärjestelmästä tekee kuitenkin komissio kuullen myös jäsenvaltioita ennen 
sopimuksen tekemistä.

Sopimuksen johdanto-osassa korostetaan osapuolten välisen yhteistyön perusperiaatteiden 
tärkeyttä sekä velvoitteita ja vastuita, mukaan lukien demokratian periaatteiden ja 
ihmisoikeuksien kunnioittaminen osapuolia velvoittavien asiaankuuluvien kansainvälisten 
sopimusten mukaisesti.

Osapuolet voivat keskeyttää sopimuksen soveltamisen kokonaan tai osittain mistä tahansa 
syystä. Näitä keskeyttämisperusteita ovat muun muassa sopimuksen määräysten rikkominen 
tai väärinkäyttö tai ihmisoikeus- ja demokratianäkökohdat.

Esittelijän huomioita

Euroopan unionin ja Valko-Venäjän suhteet ovat kehittyneet vuosien mittaan, ja EU on 
tiivistänyt yhteistyötä Valko-Venäjän kanssa. Euroopan unionin neuvoston mukaan on 
toteutettu seuraavia toimia:

 tekninen vuoropuhelu erityisaiheista 
 yhteistyö itäisen kumppanuuden monenvälisten toimien puitteissa
 tuki kansalaisyhteiskunnalle sekä tukahduttamistoimien uhreille
 neuvottelujen käynnistäminen viisumimenettelyn helpottamista ja takaisinottoa 

koskevista sopimuksista tammikuussa 2014 ja liikkuvuuskumppanuudesta vuonna 
2015

 vuoropuhelu uudistuksista, joita Valko-Venäjän nykyaikaistaminen edellyttää, sekä 
mahdollisuuksista kehittää suhteita EU:n kanssa (sekä EU:n mahdollisesta 
rahoitustuesta).

Valko-Venäjä sitoutuu täten edistämään yleismaailmallisten vapauksien, 
oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien kunnioittamista, mukaan lukien sanan- ja 
ilmaisunvapaus, tiedotusvälineiden vapaus ja työntekijöiden perusoikeudet. Edellä 
mainittujen olisi jatkossakin oltava perusedellytyksiä Valko-Venäjää koskevaa EU:n 
politiikkaa määriteltäessä.

Viisumien myöntämisen helpottamista koskevat neuvottelut Valko-Venäjän kanssa saatettiin 
vastikään päätökseen. Helpottamalla viisumien myöntämistä unionin ja Valko-Venäjän 
kansalaisille vastavuoroisuutta noudattaen pyritään helpottamaan ihmisten välistä 
vuorovaikutusta, joka on taloudellisten, humanitaaristen, kulttuuristen, tieteellisten ja muiden 
siteiden vakaan kehittymisen tärkeä edellytys.

Sopimuksen tarkoituksena on vastavuoroisuutta noudattaen helpottaa viisumien myöntämistä 
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unionin ja Valko-Venäjän kansalaisille sellaista oleskelua varten, jonka on tarkoitus kestää 
enintään 90 päivää minkä tahansa 180 päivän jakson aikana.

Lyhyiden oleskelujen viisumimenettelyn helpottaminen tiettyjen henkilöryhmien osalta ei 
muuta Valko-Venäjän kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksiä, joista säädetään 
Schengenin rajasäännöstössä lyhytaikaisen oleskelun osalta ja jäsenvaltioiden kansallisessa 
lainsäädännössä pitkäaikaisen oleskelun osalta. Se ei myöskään merkitse sitä, että 
maahantulon ja oleskelun ehtojen täyttämistä ei valvottaisi. Valko-Venäjän kansalaisten on 
jatkossakin perusteltava matkansa tarkoitus ja edellytykset.

Viisumien myöntämisen helpottaminen antaa myös Valko-Venäjälle mahdollisuuden jatkaa 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aloilla tarvittavien uudistusten täytäntöönpanoa.

Esittelijä korostaa seuraavien näkökohtien merkitystä sopimuksen voimaantulon 
yhteydessä:

– Valko-Venäjän viranomaisten olisi laadittava viisuminhakijoille yleinen perustiedote 
lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävien viisumien hakemismenettelyistä ja 
-edellytyksistä sekä kyseisten viisumien voimassaolosta, jotta lyhytaikaista oleskelua 
varten myönnettävien viisumien myöntämismenettelyjä ja tarvittavia liiteasiakirjoja 
koskevat tiedot olisivat yhdenmukaiset.

– Valko-Venäjän olisi ilmoitettava EU:lle säännöllisesti toimenpiteistä, joita se toteuttaa 
välttääkseen sen, että samalle ihmiselle myönnetään useita matkustusasiakirjoja, 
kehittääkseen matkustusasiakirjojen teknisiä turvaominaisuuksia sekä varmistaakseen 
matkustusasiakirjojen myöntämisen yksilöllisyyden.

– Valko-Venäjän olisi ilmoitettava viipymättä, jos se ottaa käyttöön uusia 
matkustusasiakirjoja tai muuttaa olemassa olevia matkustusasiakirjoja, ja toimitettava 
näiden matkustusasiakirjojen mallit ja kuvaukset.

– Koska on tärkeää, että sopimus pannaan tehokkaasti täytäntöön, Valko-Venäjän olisi 
huolehdittava siitä, että konsulaatteihin palkataan riittävästi henkilöstöä ja että niiden 
henkilöstömäärä myös pidetään riittävänä.

Esittelijä katsoo, että tämä viisumien myöntämisen helpottamista koskeva sopimus tarjoaa 
EU:lle ja Valko-Venäjälle mahdollisuuden keskinäiseen lähentymiseen ja että sen myötä 
voidaan välttää jakolinjojen muodostuminen EU:n ja sen naapurimaan välille.

Esittelijä ehdottaa, että nämä positiiviset kehitykset huomioon ottaen Euroopan parlamentin 
olisi annettava tukensa tämän sopimuksen hyväksymiselle.


