
PR\1193963PT.docx PE644.818v01-00

PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu
2019-2024

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

2019/1082(NLE)

13.12.2019

***
PROJETO DE RECOMENDAÇÃO
sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo entre 
a União Europeia e a República da Bielorrússia sobre a facilitação da emissão 
de vistos 
(COM(2019)0403 – C9-0000/2019 – 2019/0182(NLE))

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

Relator: Antony Hook



PE644.818v01-00 2/8 PR\1193963PT.docx

PT

PR_NLE-AP_Agreement

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo entre a União 
Europeia e a República da Bielorrússia sobre a facilitação da emissão de vistos 
(COM(2019)0403 – C9-0000/2019 – 2019/0182(NLE))

(Aprovação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta de decisão do Conselho (COM(2019)0403),

– Tendo em conta o Acordo entre a União Europeia e a República da Bielorrússia sobre a 
facilitação da emissão de vistos (12363/2019),

– Tendo em conta o pedido de aprovação que o Conselho apresentou, nos termos do 
artigo 43.º e do artigo 218.º, n.º 10, segundo parágrafo, alínea a), e n.º 7, do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia (C9-0000/2019),

– Tendo em conta o artigo 105.º, n.ºs 1 e 4, e o artigo 114º, n.º 7, do seu Regimento,

– Tendo em conta o parecer da Comissão dos Assuntos Externos,

– Tendo em conta a recomendação da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos (A9-0000/2019),

1. Aprova a celebração do acordo;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos governos e parlamentos dos Estados-Membros e da República da 
Bielorrússia.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Antecedentes 

No contexto da Declaração da Cimeira da Parceria Oriental de 7 de maio de 2009, a União e os 
países parceiros manifestaram o seu apoio político à liberalização do regime de vistos num 
ambiente seguro e reafirmaram a sua intenção de tomar medidas graduais com vista a 
oportunamente instaurar um regime de isenção de vistos para os respetivos cidadãos.

Nessa base, a Comissão apresentou, em 12 de novembro de 2010, uma recomendação ao 
Conselho com vista à obtenção de diretrizes para a negociação de acordos com a República da 
Bielorrússia sobre, respetivamente, a facilitação da emissão de vistos de curta duração e a 
readmissão de pessoas que residem sem autorização.

As negociações com a Bielorrússia foram oficialmente iniciadas em Bruxelas em 30 de janeiro 
de 2014 e resultaram num acordo rubricado em 17 de junho de 2019. Entretanto, a Bielorrússia, 
a União Europeia e sete Estados-Membros participantes (Bulgária, Roménia, Lituânia, Polónia, 
Hungria, Finlândia e Letónia) assinaram uma Declaração Conjunta sobre uma Parceria para a 
Mobilidade em 13 de outubro de 2016.

Objetivo e Teor do Acordo 

O Acordo entre a União Europeia e a República da Bielorrússia sobre a facilitação da emissão 
de vistos (a seguir designado «o Acordo») visa facilitar, numa base de reciprocidade, a emissão 
de vistos para estadas cuja duração prevista não seja superior a 90 dias por cada período de 180 
dias aos cidadãos da União e da República da Bielorrússia.

As principais alterações ao texto do acordo são as seguintes:

– Para todos os requerentes de visto, uma decisão de emissão ou recusa de visto deve ser, em 
princípio, tomada no prazo de 10 dias de calendário. Este prazo pode ser prorrogado até um 
máximo de 30 dias de calendário se for necessário proceder a uma verificação complementar. 
Em casos urgentes, o prazo de decisão pode ser reduzido para dois dias úteis ou menos;

– O montante da taxa cobrada pelo tratamento de pedidos de visto de cidadãos da União 
Europeia e da Bielorrússia é de 35 EUR. Esta taxa será aplicada a todos os requerentes. Além 
disso, as seguintes categorias de pessoas estarão isentas do pagamento da taxa: crianças com 
menos de 12 anos, pessoas com deficiência, familiares próximos, membros de delegações 
oficiais;

– Os documentos a apresentar para justificar a finalidade da viagem foram simplificados para 
determinadas categorias de requerentes (por exemplo, familiares próximos, empresários, 
membros de delegações oficiais, alunos do ensino primário e secundário, estudantes, 
participantes em eventos científicos, culturais e desportivos, jornalistas, etc.);

– Estão previstas condições simplificadas para a emissão de vistos de entradas múltiplas com 
uma validade de 1 a 5 anos para determinadas categorias de pessoas (por exemplo, membros de 
governos, parlamentos e tribunais, membros permanentes de delegações oficiais, cônjuges e 
filhos que visitem cidadãos da União Europeia a residir legalmente no território da Bielorrússia, 
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ou nacionais da Bielorrússia a residir legalmente no território de um Estado-Membro, 
participantes em programas de intercâmbio oficiais, científicos ou culturais ou programas 
transfronteiriços, eventos desportivos internacionais);

– Os cidadãos da União Europeia e da República da Bielorrússia titulares de passaportes 
diplomáticos biométricos válidos e titulares de livres-trânsitos da UE válidos estão isentos da 
obrigação de visto para estadas de curta duração. Todavia, caberá à Comissão, em consulta com 
os Estados-Membros, realizar a avaliação final do sistema de emissão de passaportes da 
Bielorrússia antes da celebração do Acordo.

No preâmbulo do Acordo, sublinha-se a importância dos princípios fundamentais que regem a 
cooperação entre as Partes, bem como as obrigações e responsabilidades, nomeadamente o 
respeito dos direitos humanos e dos princípios democráticos, que decorrem dos instrumentos 
internacionais pertinentes a que estão vinculados;

As Partes podem suspender o Acordo, no todo ou em parte, por qualquer razão, incluindo os 
motivos da suspensão, tais como a violação ou o abuso de uma disposição do Acordo, as 
considerações relativas aos direitos humanos e à democracia.

Observações do relator

As relações entre a UE e a Bielorrússia têm progredido ao longo dos anos, e a UE tem 
aprofundado o seu compromisso com a Bielorrússia. As medidas tomadas incluem, de acordo 
com o Conselho da UE:

 diálogos técnicos sobre temas específicos 
 a cooperação através da vertente multilateral da Parceria Oriental
 o apoio à sociedade civil e às vítimas de repressão
 o início, em janeiro de 2014, de negociações sobre acordos em matéria de facilitação 

da emissão de vistos e de readmissão e o início de negociações sobre uma parceria 
para a mobilidade, em 2015

 o diálogo sobre as reformas necessárias para a modernização da Bielorrússia e sobre as 
possibilidades de desenvolvimento das relações com a UE (incluindo o possível apoio 
financeiro da UE)

Por conseguinte, a Bielorrússia está empenhada em melhorar o respeito pelas liberdades 
universais, o Estado de direito e os direitos humanos, incluindo a liberdade de expressão e a 
liberdade de imprensa e os direitos dos trabalhadores. Este deve continuar a ser um critério 
fundamental para determinar a política da UE em relação à Bielorrússia. 

Neste contexto, o Acordo de facilitação da emissão de vistos com a Bielorrússia foi 
recentemente concluído para facilitar os contactos diretos entre as pessoas como condição 
essencial para um desenvolvimento estável dos laços económicos, humanitários, culturais, 
científicos e outros, através da facilitação da emissão de vistos aos cidadãos da União e da 
Bielorrússia numa base de reciprocidade;

O Acordo visa facilitar, numa base de reciprocidade, a emissão de vistos para estadas com uma 
duração prevista não superior a 90 dias por cada período de 180 dias para os cidadãos da União 
e da Bielorrússia. 
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O regime de isenção de vistos de curta duração para categorias específicas de requerentes não 
altera as condições de entrada e de permanência dos cidadãos bielorrussos fixadas no Código 
das Fronteiras de Schengen para as estadias de curta duração e no direito nacional dos Estados-
Membros relativo às estadias de longa duração. Além disso, não implica uma ausência de 
controlos relativos às condições de entrada e permanência. Os cidadãos bielorrussos terão de 
justificar a finalidade e as condições da sua viagem.

O processo de liberalização dos vistos constitui também uma oportunidade para a Bielorrússia 
aplicar as reformas necessárias nos domínios da liberdade, da segurança e da justiça.

O relator destaca a importância dos seguintes aspetos aquando da entrada em vigor do 
acordo:

– A fim de harmonizar as informações sobre os procedimentos de emissão de vistos de 
curta duração e de documentos que devem acompanhar um pedido deste tipo de vistos, 
as autoridades bielorrussas devem indicar as informações básicas destinadas aos 
requerentes sobre os procedimentos e as condições aplicáveis à obtenção de vistos de 
curta duração e sua validade;

– As autoridades bielorrussas devem informar regularmente a UE sobre as medidas 
tomadas para evitar a proliferação de documentos de viagem e desenvolver os aspetos 
técnicos relativos à segurança dos documentos de viagem, bem como sobre as medidas 
relativas ao processo de personalização da emissão destes documentos.

– Em caso de introdução de novos documentos de viagem ou de alteração dos documentos 
de viagem existentes, a Bielorrússia deve transmitir sem demora injustificada os 
modelos desses documentos de viagem e a respetiva descrição.

– Reconhecendo a importância da aplicação efetiva do Acordo, a Bielorrússia deve prever 
e manter um nível adequado de pessoal consular.

O relator conclui que o presente Acordo de facilitação de vistos oferece à UE e à Bielorrússia 
a possibilidade de se aproximarem e de evitarem a criação de fraturas entre a UE e o seu vizinho.

À luz destes progressos positivos, o relator propõe que o Parlamento Europeu dê a sua anuência 
à celebração do presente acordo.


