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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de 
Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus inzake de versoepeling 
van de afgifte van visa 
(COM(2019)0403 – C9-0000/2019 – 2019/0182(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2019)0403),

– gezien de ontwerpovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus 
inzake de versoepeling van de afgifte van visa (12363/2019),

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens a) en artikel 
218, lid 10, tweede alinea, onder a), en punt v), van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie (C9-0000/2019),

– gezien artikel 105, leden 1 en 4, en artikel 114, lid 7, van zijn Reglement,

– gezien het advies van de Commissie buitenlandse zaken,

– gezien de aanbeveling van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken (A9-0000/2019),

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de 
Republiek Belarus.
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TOELICHTING

Achtergrond 

In de verklaring van de top van het Oostelijk Partnerschap van 7 mei 2009 betuigden de Unie 
en de partnerlanden hun politieke steun aan de liberalisering van de visumregeling in een veilige 
en zekere omgeving en bevestigden zij hun voornemen om op termijn geleidelijk te komen tot 
een visumvrije regeling voor hun burgers.

Op basis daarvan heeft de Commissie op 12 november 2010 een aanbeveling bij de Raad 
ingediend om richtsnoeren te krijgen om over overeenkomsten te onderhandelen met de 
Republiek Belarus inzake, respectievelijk, de versoepeling van de afgifte van visa voor kort 
verblijf en de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven.

De onderhandelingen met Belarus werden officieel geopend op 30 januari 2014 in Brussel en 
hebben tot een overeenkomst geleid, die op 17 juni 2019 werd geparafeerd. In de tussentijd 
hebben Belarus, de Europese Unie en zeven deelnemende lidstaten (Bulgarije, Finland, 
Hongarije, Letland, Litouwen, Polen en Roemenië) op 13 oktober 2016 een 
gemeenschappelijke verklaring over een mobiliteitspartnerschap ondertekend.

Doel en inhoud van de overeenkomst 

De overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus inzake de versoepeling van 
de afgifte van visa (hierna “de overeenkomst” genoemd) heeft tot doel om op basis van 
wederkerigheid de afgifte van visa voor een voorgenomen verblijf van ten hoogste 90 dagen 
per periode van 180 dagen aan burgers van de Unie en Belarus te versoepelen.

De belangrijkste wijzigingen aan de overeenkomst zijn de volgende:

- in principe moet voor alle visumaanvragers binnen tien kalenderdagen worden besloten of al 
dan niet een visum wordt afgegeven. Deze termijn kan worden verlengd tot maximaal 
30 kalenderdagen indien verder onderzoek nodig is. In dringende gevallen kan de periode voor 
het nemen van een beslissing worden beperkt tot twee werkdagen of minder;

- de leges voor de behandeling van een visumaanvraag van burgers van de Europese Unie en 
Belarus bedragen 35 EUR. Alle visumaanvragers zullen deze leges moeten betalen. Hiernaast 
zullen de volgende categorieën personen worden vrijgesteld van de visumleges: kinderen jonger 
dan twaalf jaar, gehandicapten, naaste familieleden, leden van officiële delegaties;

- voor bepaalde categorieën aanvragers geldt een vereenvoudiging ten aanzien van de vereiste 
documenten betreffende het doel van de reis (bijvoorbeeld naaste familieleden, zakenlieden, 
leden van officiële delegaties, scholieren in het basis- en voortgezet onderwijs, studenten, 
deelnemers aan wetenschappelijke, culturele en sportieve evenementen, journalisten, 
enzovoort);

- de criteria voor de afgifte van meervoudige visa met een geldigheidsduur van een tot vijf jaar 
voor bepaalde categorieën personen (bijvoorbeeld leden van regeringen, parlementen en 
rechterlijke instanties, permanente leden van officiële delegaties, echtgenoten en kinderen die 
op bezoek gaan bij EU-burgers die legaal op het grondgebied van Belarus verblijven, of bij 
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burgers van de Republiek Belarus die legaal in de lidstaten verblijven, deelnemers aan officiële, 
wetenschappelijke of culturele uitwisselingsprogramma’s of grensoverschrijdende 
programma’s, deelnemers aan internationale sportevenementen);
- burgers van de Europese Unie en Belarus die houder zijn van een geldig diplomatiek 
biometrisch paspoort en houders van een geldig laissez-passer van de EU zijn vrijgesteld van 
de visumplicht voor een kort verblijf. De Commissie zal echter, in overleg met de lidstaten, 
vóór de sluiting van de overeenkomst de definitieve beoordeling van het systeem van afgifte 
van Belarus moeten verrichten.

Het belang van de grondbeginselen voor de samenwerking tussen de partijen, alsmede de 
verplichtingen en verantwoordelijkheden, met inbegrip van de eerbiediging van de 
mensenrechten en de democratische beginselen, die voortvloeien uit de desbetreffende 
internationale instrumenten waarop zij betrekking hebben, is onderstreept in een overweging 
van de overeenkomst.

De partijen hebben de mogelijkheid om de overeenkomst om welke reden dan ook geheel of 
gedeeltelijk op te schorten, waaronder om opschortingsgronden zoals de schending of het 
misbruik van een bepaling van de overeenkomst, mensenrechten- en democratieoverwegingen.

Opmerkingen van de rapporteur

In de loop der jaren zijn de betrekkingen tussen de EU en Belarus verbeterd en heeft de EU 
haar betrokkenheid bij Belarus verdiept. Volgens de Raad van de Europese Unie zijn onder 
meer de volgende stappen gezet:

 technische dialogen over specifieke onderwerpen; 
 samenwerking over het multilaterale spoor van het Oostelijk Partnerschap;
 steun aan het maatschappelijk middenveld en de slachtoffers van onderdrukking;
 de opening, in januari 2014, van onderhandelingen over overeenkomsten inzake 

visumversoepeling en overname, en de opening, in 2015, van onderhandelingen over 
een mobiliteitspartnerschap;

 dialoog over de hervormingen die nodig zijn om Belarus te moderniseren en over het 
potentieel voor het ontwikkelen van betrekkingen met de EU (inclusief mogelijke 
financiële steun van de EU).

Belarus zet zich dus in voor het verbeteren van de eerbiediging van de universele vrijheden, de 
rechtsstaat en mensenrechten, waaronder de vrijheid van meningsuiting en de media, en 
arbeidsrechten. Dit moeten fundamentele criteria blijven voor het bepalen van het beleid van 
de EU ten aanzien van Belarus. 

Tegen deze achtergrond is onlangs een visumversoepelingsovereenkomst met Belarus tot 
gesloten, teneinde de contacten tussen mensen te vergemakkelijken in het belang van een 
gestage ontwikkeling van economische, humanitaire, culturele, wetenschappelijke en andere 
banden, door de afgifte van visa aan burgers van de Unie en van Belarus op basis van 
wederkerigheid te versoepelen.

De overeenkomst heeft tot doel om op basis van wederkerigheid de afgifte van visa voor een 
voorgenomen verblijf van ten hoogste 90 dagen per periode van 180 dagen aan burgers van de 
Unie en Belarus te versoepelen. 
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De regeling inzake visumvrijstelling voor korte verblijven voor de specifieke groepen van 
aanvragers houdt geen wijziging in van de voorwaarden voor binnenkomst en verblijf van 
Belarussische burgers, zoals vastgelegd in de Schengengrenscode voor korte verblijven en in 
het nationaal recht van de lidstaten voor lange verblijven. Bovendien betekent het niet dat er 
geen controles zijn inzake de voorwaarden voor binnenkomst en verblijf. De Belarussische 
burgers zullen het doel en de omstandigheden van hun reis moeten rechtvaardigen.
Het proces van visumliberalisering is ook een gelegenheid voor Belarus om de hervormingen 
te blijven doorvoeren die nodig zijn op het gebied van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. 

De rapporteur onderstreept het belang van de volgende aspecten bij de inwerkingtreding 
van deze overeenkomst:

– teneinde de informatie over procedures voor de afgifte van visa voor kort verblijf en 
over de documenten die moeten worden overgelegd bij het aanvragen van een visum 
voor kort verblijf te harmoniseren, moeten de autoriteiten van Belarus basisinformatie 
voor aanvragers opstellen over de procedures en voorwaarden voor het aanvragen van 
een visum voor kort verblijf en de geldigheid ervan;

– de autoriteiten van Belarus moeten de EU regelmatig op de hoogte te houden van de 
maatregelen om de wildgroei van reisdocumenten tegen te gaan, de technische aspecten 
van reisdocumentenbeveiliging te ontwikkelen en de afgifte van reisdocumenten verder 
te personaliseren;

– Belarus moet onverwijld kennisgeven van de invoering van de nieuwe reisdocumenten 
of de wijziging van de bestaande reisdocumenten en de specimina van deze 
reisdocumenten en de beschrijving daarvan overleggen;

– Belarus moet het belang van een doeltreffende uitvoering van de overeenkomst 
erkennen en voldoende consulair personeel beschikbaar stellen en aanhouden.

De rapporteur komt tot de conclusie dat deze overeenkomst inzake visumversoepeling de kans 
biedt aan de EU en Belarus om dichter bij elkaar te komen en om te vermijden dat er tussen de 
EU en haar buurland scheidslijnen ontstaan.

Gezien deze positieve verbeteringen stelt de rapporteur voor dat het Europees Parlement deze 
overeenkomst goedkeurt.


