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Siombailí don nós imeachta

* An nós imeachta comhairliúcháin
*** Nós imeachta an toilithe

***I An gnáthnós imeachta reachtach (an chéad léamh)
***II An gnáthnós imeachta reachtach (an dara léamh)

***III An gnáthnós imeachta reachtach (an tríú léamh)

(Braitheann an cineál nós imeachta ar an mbunús dlí a mholtar sa 
dréachtghníomh.)
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DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an 
Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Bealarúise i ndáil le 
heisiúint víosaí a éascú 
(COM(2019)0403 – C9-0000/2019 – 2019/0182(NLE))

(Toiliú)
– ag féachaint don togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle (COM(2019)0403),

– ag féachaint don dréacht-Chomhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na 
Bealarúise i ndáil le heisiúint víosaí a éascú (12363/2019),

– ag féachaint don iarraidh ar thoiliú a thíolaic an Chomhairle i gcomhréir le pointe (a) 
agus Airteagal 218(10), an dara fomhír, pointe (a), agus mír (v) den Chonradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (C9-0000/2019),

– ag féachaint do Riail 105(1) agus (4) agus Riail 114(7) dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuairim ón gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha,

– ag féachaint don mholadh ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um 
Ghnóthaí Baile (A9-0000/2019),

1. ag tabhairt a toilithe chun an comhaontú a thabhairt i gcrích;

2. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát agus Phoblacht na 
Bealarúise.
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Cúlra 

I gcomhthéacs Dhearbhú Chruinniú Mullaigh Chomhpháirtíocht an Oirthir an 7 Bealtaine 2009, 
chuir an tAontas agus a thíortha comhpháirtíochta in iúl go dtacaíonn siad go polaitiúil le 
léirscaoileadh an chórais víosaí i dtimpeallacht shábháilte agus shlán agus d’athdhearbhaigh 
siad a rún céimeanna a ghlacadh diaidh ar ndiaidh ionsar shaorchóas víosaí dá saoránaigh in am 
trátha. 

Ar an mbonn sin, thíolaic an Coimisiún, an 12 Samhain 2010, moladh don Chomhairle d’fhonn 
treoracha a fháil chun Comhaontú a chaibidliú le Poblacht na Bealarúise maidir leo seo, faoi 
seach: eisiúint víosaí gearrfhanachta a éascú, agus athligean isteach daoine a chónaíonn gan 
údarú.

Cuireadh tús go hoifigiúil le caibidlíocht leis an mBealarúis an 30 Eanáir 2014 agus mar thoradh 
ar an gcaibidlíocht cuireadh inisileacha le comhaontú an 17 Meitheamh 2019. Idir an dá linn, 
shínigh an Bhealarúis, an tAontas Eorpach agus seacht mBallstát rannpháirteacha (an Bhulgáir, 
an Rómáin, an Liotuáin, an Pholainn, an Ungáir, an Fhionlainn
agus an Laitvia) dearbhú comhpháirteach maidir le comhpháirtíocht soghluaisteachta an 13 
Deireadh Fómhair 2016.

Aidhm agus Ábhar an Chomhaontaithe 

Tá sé mar aidhm leis an gcomhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Bealarúise i 
ndáil le heisiúint víosaí a éascú (dá ngairtear ‘an Comhaontú’ anseo feasta) éascú a dhéanamh, 
ar bhonn cómhalartachta, ar víosaí a eisiúint do chuairt bheartaithe de thréimhse nach mó ná 90 
lá in aon tréimhse 180 lá do shaoránaigh an Aontais agus na Bealarúise.

Seo a leanas na príomhleasuithe ar an gcomhaontú:

- le haghaidh na n-iarratasóirí víosa go léir, ní mór cinneadh a dhéanamh, i bprionsabal, maidir 
le cibé acu víosa a eisiúint nó gan é a eisiúint, laistigh de 10 lá féilire. Féadfar an tréimhse sin 
a fhadú chuig uasmhéid de 30 lá féilire gan aon ghá scrúdú breise a dhéanamh. I gcásanna 
práinneacha, féadfar é a laghdú go dtí dhá lá oibre nó níos lú;

- is é EUR 35 an táille a ghearrfar chun iarratais ar víosa a phróiseáil do shaoránaigh an Aontais 
Eorpaigh agus na Bealarúise. Beidh feidhm ag na táillí sin i leith na n-iarratasóirí víosa uile. 
Chomh maith leis sin, beidh na catagóirí daoine seo a leanas díolmhaithe ó na táillí víosa sin: 
leanaí faoi bhun 12 bhliain d'aois, daoine faoi mhíchumas, garghaolta, comhaltaí de 
thoscaireachtaí oifigiúla;

- tá simpliú déanta ar na doiciméid a bhfuil gá leo chun údar cuí a thabhairt do chuspóir turais 
do chatagóirí áirithe iarratasóirí (e.g. garghaolta, lucht gnó, comhaltaí de thoscaireachtaí 
oifigiúla, daltaí bunscoile agus iar-bhunscoile, mic léinn, daoine atá páirteach in imeachtaí 
eolaíochta, cultúrtha agus spóirt, iriseoirí, etc.);

- cuirtear coinníollacha simplithe ar fáil d'eisiúint víosaí il-iontrála atá bailí do thréimhse idir 
bliain agus 5 bliana do chatagóirí áirithe daoine (e.g. comhaltaí den rialtas, de pharlaimintí agus 
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de chúirteanna, buanchomhaltaí de thoscaireachtaí oifigiúla, céilí agus leanaí atá ar cuairt ar 
shaoránaigh den Aontas Eorpach a bhfuil cónaí orthu go dlíthiúil i gcríoch na Bealarúise, nó 
saoránaigh Phoblacht na Bealarúise, daoine atá rannpháirteach i gcláir mhalartaithe oifigiúla, 
eolaíochta nó chultúrtha nó cláir thrasteorann, imeachtaí idirnáisiúnta spóirt);
- saoránaigh den Aontas Eorpach agus saoránaigh den Bhealarúis a bhfuil pas bailí 
bithmhéadrach taidhleoireachta acu agus tá sealbhóirí laissez-passer bailí AE díolmhaithe ón 
gceanglas víosa gearrfhanachta a bheith acu. Déanfaidh an Coimisiún an  measúnú deiridh, 
áfach, ar chóras eisiúna na Bealarúise, i gcomhairle leis na Ballstáit, sula dtabharfaidh siad i 
gcrích an Comhaontú.

Cuirtear i dtreis, i mbrollach an Chomhaontaithe, an tábhacht a bhaineann leis na 
bunphrionsabail a rialaíonn an comhar idir na Páirtithe chomh maith leis na hoibleagáidí agus 
na freagrachtaí, lena n-áirítear cearta an duine agus prionsabail dhaonlathacha, ag eascairt ó na 
hionstraimí idirnáisiúnta atá ina gceangal orthu.

Féadfaidh na Páirtithe an Comhaontú a chur ar fionraí ina iomláine nó i bpáirt ar aon chúis, lena 
n-áirítear ar fhorais fionraithe amhail sárú nó mí-úsáid forála atá sa Chomhaontú, chearta an 
duine agus an daonlathais.

Barúlacha an rapóirtéara

Tá dul chun cinn déanta sa chaidreamh idir AE agus an Bhealarúis i gcaitheamh na mblianta, 
agus AE ag neartú a rannpháirtíochta leis an mBealarúis. Áirítear i measc na gcéimeanna sin, 
de réir Chomhairle AE:

 idirphlé teicniúil maidir le hábhair ar leith 
 comhar trí chonair iltaobhach Chomhpháirtíocht an Oirthir
 tacaíocht don tsochaí shibhialta agus d’íospartaigh diansmachta
 tús a chur leis an gcaibidlíocht maidir le comhaontuithe um eisiúint víosaí a éascú 

agus um athligean isteach i mí Eanáir 2014 agus tús a chur leis an gcaibidlíocht maidir 
le comhpháirtíocht soghluaisteachta in 2015

 idirphlé maidir leis na hathchóirithe is gá chun an Bhealarúis a nuachóiriú agus maidir 
leis an gcaidreamh leis an Aontas a fhorbairt (lena n-áirítear tacaíocht airgeadais a 
d'fhéadfadh teacht ón Aontas)

Dá bhrí sin, tá an Bhealarúis i mbun feabhas a chur ar shaoirsí uilíocha, an smacht reachta, agus 
cearta an duine, lena n-áirítear saoirse cainte, saoirse chun tuairimí a nochtadh, agus saoirse na 
meán, agus cearta saothair.  Ba cheart don chritéar bunúsach sin a bheith fanta i gcás ina bhfuil 
cinneadh á dhéanamh faoi bheartas AE i leith na Bealarúise. 

Sa chomhthéacs sin, tugadh i gcrích le déanaí Éascú Víosaí leis an mBealarúis, chun éascú a 
dhéanamh ar theagmhálacha duine le duine mar choinníoll tábhachtach d’fhorbairt sheasta na 
nasc eacnamaíoch, daonnúil, cultúrtha, eolaíochta agus eile, trí éascú ar eisiúint víosaí do 
shaoránaigh an Aontais agus na Bealarúise ar bhonn cómhalartachta.

Is é cuspóir an Comhaontaithe seo éascú a dhéanamh, ar bhonn cómhalartachta, ar víosaí a 
eisiúint do chuairt bheartaithe de thréimhse nach mó ná 90 lá in aon tréimhse 180 lá do 
shaoránaigh an Aontais agus na Bealarúise. 
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Ní dhéanfaidh an saorchóras víosa ghearrfhanachta do chatagóirí áirithe iarratasóirí difear do 
na coinníollacha iontrála agus fanachta do shaoránaigh na Bealarúise mar a leagtar síos i gCód 
Teorainneacha Schengen do chuairteanna gearrfhanachta agus i ndlí náisiúnta na mBallstát do 
chuairteanna fadfhanachta. De bhreis air sin, ní chiallaíonn sé nach ann do rialuithe ar 
choinníollacha iontrála agus fanachta. Beidh ar shaoránaigh na Bealarúise údar cuí a thabhairt 
le cuspóir agus le coinníollacha a dturais.
Tá an próiseas léirscaoilte víosaí ina dheis freisin don Bhealarúís leanúint ag cur chun feidhme 
na n-athchóirithe is gá i réimse na saoirse, na slándála agus an cheartais. 

Cuireann an rapóirtéir i dtreis an tábhacht a bhaineann leis na gnéithe seo a leanas nuair 
a thiocfaidh an comhaontú seo i bhfeidhm:

– Chun comhchuibhiú a dhéanamh ar na nósanna imeachta faisnéise d'eisiúint víosaí 
gearrfhanachta agus doiciméad is gá a chur ar fáil nuair atáthar ag cur isteach ar víosaí 
gearrfhanachta ba cheart d’údaráis na Bealarúíse faisnéis bhunúsach a tharraingt suas 
d’iarratasóirí maidir leis na nósanna imeachta agus na coinníollacha a ghabhann le 
hiarratas a dhéanamh ar víosaí gearrfhanachta agus a mbailíocht;

– Ba cheart d’údaráis na Bealarúise AE a chur ar an eolas go rialta faoi na bearta a glacadh 
chun go seachnófaí iomadú doiciméad taistil, chun gnéithe teicniúla shlándáil na 
ndoiciméad taistil a fhorbairt agus i ndáil le pearsantú a dhéanamh ar phróiseas eisiúna 
na ndoiciméad taistil;

– Ba cheart don Bhealarúis AE a chur ar an eolas gan moill chuí i gcás ina dtugtar isteach 
doiciméid taistil nua nó i gcás ina n-athraítear doiciméid taistil reatha agus samplaí de 
na doiciméad taistil sin a chur ar fáil do AE in éineacht le cur síos orthu;

– I bhfianaise thábhacht chur chun feidhme éifeachtach an Chomhaontaithe seo, ba cheart 
don Bhealarúis leibhéil leordhóthanacha foirne consalachta a sholáthar agus a 
choinneáil.

Mar fhocal scoir, chuir an rapóirtéir in iúl gur deis atá sa chomhaontú seo maidir le héascú 
víosaí do AE agus an Bhealarúis gluaiseacht i dtreo a chéile agus cruthú deighilte idir AE agus 
a chomharsa a sheachaint.

Tá sé á mholadh ag an rapóirtéir, i bhfianaise na bhfeabhsuithe dearfacha seo, gur cheart do 
Pharlaimint na hEorpa a toiliú a thabhairt don chomhaontú seo.


