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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni 
Ewropea u r-Repubblika tal-Belarussja dwar il-faċilitazzjoni tal-ħruġ ta' viżi 
(COM(2019)0403 – C9-0000/2019 – 2019/0182(NLE))

(Approvazzjoni)
– wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill (COM(2019)0403),

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-
Belarussja dwar il-faċilitazzjoni tal-ħruġ ta' viżi (12363/2019),

– wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni ppreżentata mill-Kunsill skont il-punt a kif 
ukoll l-Artikolu 218(10), it-tieni subparagrafu, punt (a), u l-paragrafu (v), tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C9-0000/2019),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 105(1) u (4) u l-Artikolu 114(7) tar-Regoli ta' Proċedura 
tiegħu,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u 
l-Intern (A9-0000/2019),

1. Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u 
tar-Repubblika tal-Belarussja.
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NOTA SPJEGATTIVA

Kuntest 

Fil-kuntest tad-Dikjarazzjoni tas-Summit tas-Sħubija tal-Lvant tas-7 ta' Mejju 2009, l-Unjoni u 
l-pajjiżi sħab esprimew l-appoġġ politiku tagħhom lejn il-liberalizzazzjoni tar-reġim tal-viża 
f'ambjent sikur u jaffermaw mill-ġdid l-intenzjoni tagħhom li jieħdu passi gradwali lejn reġim 
mingħajr viża għaċ-ċittadini tagħhom fiż-żmien opportun.

Abbażi ta' dan, fit-12 ta' Novembru 2010 il-Kummissjoni ppreżentat rakkomandazzjoni lill-
Kunsill bil-għan li tikseb direttivi biex tinnegozja Ftehimiet mar-Repubblika tal-Belarussja 
dwar il-faċilitazzjoni tal-ħruġ ta' viżi għal soġġorni qosra, u r-riammissjoni ta' persuni li 
jirrisjedu mingħajr awtorizzazzjoni.

In-negozjati mal-Belarussja nfetħu uffiċjalment fi Brussell fit-30 ta' Jannar 2014 u rriżultaw fi 
ftehim inizjalat fis-17 ta' Ġunju 2019. Sadanittant, fit-13 ta' Ottubru 2016 il-Belarussja, l-
Unjoni Ewropea u s-seba' Stati Membri parteċipanti (il-Bulgarija, ir-Rumanija, il-Litwanja, il-
Polonja, l-Ungerija, il-Finlandja 
u l-Latvja) iffirmaw dikjarazzjoni konġunta dwar sħubija għall-mobbiltà.

L-Għan u l-Kontenut tal-Ftehim 

Il-ftehim dwar il-faċilitazzjoni tal-ħruġ ta' viżi bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-
Belarussja (minn hawn 'il quddiem: "il-Ftehim") għandu l-għan li jiffaċilita, fuq bażi reċiproka, 
il-ħruġ ta' viżi għal soġġorn maħsub għal mhux aktar minn 90 jum f'kwalunkwe perjodu ta' 180 
jum għaċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-Belarussja.

L-emendi ewlenin tal-ftehim huma kif ġej:

- trid tittieħed deċiżjoni jekk tinħariġx viża jew le fi żmien għaxart ijiem kalendarji għall-
applikanti kollha għal viża. Meta jkun hemm bżonn eżami ulterjuri, dan il-perjodu jista' jkun 
estiż għal massimu ta' 30 jum kalendarju. F'każijiet urġenti, il-perjodu jista' jitnaqqas għal 
jumejn ta' xogħol jew anqas.

- l-ammont ta' tariffi mitluba għall-ipproċessar ta' applikazzjonijiet għal viża minn ċittadini tal-
Unjoni Ewropea u l-Belarussja għandu jkun ta' EUR 35. Dawn it-tariffi se japplikaw għall 
applikanti kollha għal viża. Barra minn hekk, il-kategoriji ta' persuni li ġejjin għandhom ikunu 
eżenti minn dawn it-tariffi għal viża: tfal taħt l-età ta' 12-il sena, persuni b'diżabbiltà, qraba 
stretti, membri ta' delegazzjonijiet uffiċjali;

- id-dokumenti meħtieġa biex jiġġustifikaw l-għan tal-vjaġġ ġew issimplifikati għal ċerti 
kategoriji ta' applikanti (eż. qraba stretti, nies tan-negozju, membri ta' delegazzjonijiet uffiċjali, 
tfal tal-iskola primarja u sekondarja, studenti, persuni li jipparteċipaw f'avvenimenti xjentifiċi, 
kulturali u sportivi, ġurnalisti, eċċ.);

- huma previsti kundizzjonijiet simplifikati għall-ħruġ ta' viżi għal dħul multiplu validi minn 
sena sa ħames snin għal ċerti kategoriji ta' persuni (eż. membri ta' gvernijiet, parlamenti u qrati, 
membri permanenti ta' delegazzjonijiet uffiċjali, konjuġi u tfal li jżuru ċittadini tal-Unjoni 
Ewropea li jirrisjedu legalment fit-territorju tal-Belarussja, jew ċittadini tar-Repubblika tal-
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Belarussja legalment residenti fi Stat Membru, persuni li jipparteċipaw fi programmi uffiċjali, 
xjentifiċi, programmi ta' skambju kulturali jew programmi transfruntiera, avvenimenti sportivi 
internazzjonali);
- ċittadini tal-Unjoni Ewropea u ċittadini tal-Belarussja li jkunu detenturi ta' passaport 
diplomatiku bijometriku validu u detenturi ta' laissez-passer validu tal-UE huma eżenti mir-
rekwiżit tal-viżi għal soġġorni qosra. Madankollu, il-Kummissjoni se jkollha tagħmel 
valutazzjoni finali tas-sistema tal-ħruġ f'konsultazzjoni mal-Istati Membri qabel il-konklużjoni 
tal-Ftehim.

L-importanza tal-prinċipji fundamentali li jirregolaw il-kooperazzjoni bejn il-Partijiet kif ukoll 
tal-obbligi u r-responsabbiltajiet, fosthom ir-rispett għall-prinċipji tad-drittijiet tal-bniedem u 
tad-demokrazija, li joħorġu mill-istrumenti internazzjonali rilevanti li huma marbutin bihom, 
hija enfasizzata fil-preambolu għall-Ftehim.

Il-Partijiet jistgħu jissospendu l-Ftehim kollu jew parti minnu għal kwalunkwe raġuni, inklużi 
raġunijiet għal sospensjoni bħal ksur jew abbuż ta' dispożizzjoni tal-Ftehim jew kwistjonijiet 
relatati mad-drittijiet tal-bniedem u mad-demokrazija.

Osservazzjonijiet mir-rapporteur

Ir-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Belarussja ilhom jittejbu matul is-snin, hekk kif l-UE intensifikat 
l-impenn tagħha fil-konfront tal-Belarussja. Il-passi meħuda jinkludu, skont il-Kunsill tal-UE:

 djalogi tekniċi dwar temi speċifiċi; 
 kooperazzjoni permezz tal-aspett multilaterali tas-Sħubija tal-Lvant;
 appoġġ għas-soċjetà ċivili u l-vittmi tar-repressjoni;
 it-tnedija ta' negozjati f'Jannar 2014 dwar il-faċilitazzjoni tal-viża u l-ftehimiet ta' 

riammissjoni u t-tnedija ta' negozjati dwar is-sħubija għall-mobilità fl-2015;
 djalogu dwar ir-riformi meħtieġa għall-immodernizzar tal-Belarussja u dwar il-

potenzjal għall-iżvilupp tar-relazzjonijiet mal-UE (inkluż l-appoġġ finanzjarju 
possibbli mill-UE).

Għalhekk il-Belarussja hija impenjata fit-titjib tar-rispett tal-libertajiet universali, l-istat tad-
dritt, u d-drittijiet tal-bniedem, inklużi l-libertajiet tal-kelma, ta' espressjoni u tal-midja, u d-
drittijiet tax-xogħol. Dan għandu jibqa' kriterju fundamentali għad-determinazzjoni tal-politika 
tal-UE fil-konfront tal-Belarussja. 

F'dan il-kuntest, ġie riċentement konkluż ftehim dwar il-faċilitazzjoni tal-viżi mal-Belarussja, 
sabiex jiġu ffaċilitati l-kuntatti bejn il-persuni bħala kundizzjoni importanti għal żvilupp sod ta' 
rabtiet ekonomiċi, umanitarji, kulturali, xjentifiċi u rabtiet oħra, permezz tal-faċilitazzjoni tal-
ħruġ ta' viżi għaċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-Belarussja fuq il-bażi reċiproka.

L-iskop tal-ftehim huwa li jiffaċilita, fuq bażi reċiproka, il-ħruġ ta' viżi għal soġġorn maħsub 
għal mhux aktar minn 90 jum f'kwalunkwe perjodu ta' 180 jum għaċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-
Belarussja. 

Ir-reġim ħieles mill-viża għal perjodu qasir għall-kategoriji speċifiċi ta' applikanti mhux se 
jbiddel il-kundizzjonijiet tad-dħul u s-soġġorn għaċ-ċittadini tal-Belarussja kif stabbilit fil-
Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen għal soġġorni qosra u fil-liġi nazzjonali tal-Istati Membri għal 



PE648.818v01-00 8/8 PR\1193963MT.docx

MT

soġġorni twal. Barra minn hekk, dan ma jfissirx li ma jkunx hemm kontrolli tal-kundizzjonijiet 
tad-dħul u s-soġġorn. Iċ-ċittadini tal-Belarussja se jkolhom jiġġustifikaw l-għan u l-
kundizzjonijiet tal-vjaġġ tagħhom.
Il-proċess tal-liberalizzazzjoni tal-viża huwa wkoll opportunità għall-Belarussja sabiex tkompli 
bl-implimentazzjoni tar-riformi meħtieġa fl-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja. 

Ir-rapporteur jenfasizza l-importanza tal-aspetti li ġejjin mad-dħul fis-seħħ ta' dan il-
ftehim:

– Sabiex tiġi armonizzata l-informazzjoni dwar il-proċeduri għall-ħruġ ta' viżi għal 
soġġorni qosra u dokumenti li għandhom jiġu ppreżentati meta ssir applikazzjoni għal 
viżi għal soġġorn qasir, l-awtoritajiet tal-Belarussja għandhom ifasslu informazzjoni 
bażika għall-applikanti dwar il-proċeduri u l-kundizzjonijiet għall-applikazzjoni għal 
viżi għal soġġorn qasir u dwar il-validità tagħhom;

– L-awtorijiet tal-Belarussja għandhom jinformaw lill-UE b'mod regolari dwar il-miżuri 
meħuda biex jiġi evitat it-tifrix ta' dokumenti tal-ivvjaġġar u biex jiġu żviluppati l-
aspetti tekniċi tas-sigurtà tad-dokumenti tal-ivvjaġġar kif ukoll dwar il-proċess tal-
personalizzazzjoni tal-ħruġ ta' dokumenti tal-ivvjaġġar;

– Il-Belarussja għandha tikkomunika fi żmien utli l-introduzzjoni ta' dokumenti tal-
ivvjaġġar ġodda jew il-bdil tad-dokumenti tal-ivvjaġġar eżistenti u jippreżentaw il-
kampjuni ta' dawn id-dokumenti tal-ivvjaġġar u d-deskrizzjoni tagħhom;

– Fid-dawl tal-importanza ta' implimentazzjoni effettiva ta' dan il-Ftehim, il-Belarussja 
għandha tipprovdi u żżomm persunal konsulari adegwat.

Ir-rapporteur ikkonkluda li dan il-ftehim dwar il-faċilitazzjoni tal-viża joffri l-opportunità għall-
UE u għall-Belarussja li jersqu aktar viċin xulxin u li jiġi evitat li jinħolqu linji ta' diviżjoni bejn 
l-UE u l-ġar tagħha.

Ir-rapporteur jipproponi li, fid-dawl ta' dan it-tijib pożittiv, il-Parlament Ewropew għandu 
jappoġġa l-approvazzjoni ta' dan il-ftehim.


