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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 o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo entre a União 
Europeia e a República da Bielorrússia sobre a readmissão de pessoas que residem sem 
autorização
(12158/2019 – C9-0004/2020 – 2019/0181(NLE))

(Aprovação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o projeto de decisão do Conselho (12158/2019),

– Tendo em conta o projeto de Acordo entre a União Europeia e a República da 
Bielorrússia sobre a readmissão de pessoas que residem sem autorização (12160/2019),

– Tendo em conta o pedido de aprovação que o Conselho apresentou, nos termos do 
artigo 79.º, n.º 3 e do artigo 218.º, n.º 6, segundo parágrafo, alínea a), do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia (C9-0004/2019),

– 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 a recomendação da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos (A9-0000/2020),

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

As relações da União Europeia com a República da Bielorrússia tiveram início em 1995 com 
a assinatura do Acordo de Parceria e Cooperação (APC). No entanto, devido à falta de 
empenhamento da Bielorrússia para com a democracia e os direitos fundamentais, a União 
ainda não ratificou o acordo bilateral. Posteriormente, as preferências comerciais foram 
suspensas, tendo sido aplicadas sanções devido a violações dos princípios fundamentais da 
União pela Bielorrússia. Além disso, a União excluiu a Bielorrússia da Política Europeia de 
Vizinhança (PEV), inicialmente concebida para reforçar as relações com os países vizinhos a 
leste e a sul. Em 2009, a União lançou uma nova iniciativa para aprofundar e reforçar as 
relações com alguns países a leste, incluindo a Bielorrússia: a Parceria Oriental. Neste 
formato multilateral, as relações entre a UE e a Bielorrússia melhoraram, especialmente nos 
últimos anos. A Bielorrússia tem participado ativamente na Parceria Oriental e as relações 
bilaterais serão reforçadas ainda mais através das Prioridades da Parceria UE-Bielorrússia que 
estão atualmente a ser negociadas. 

Na Cimeira da Parceria Oriental que se realizou em maio de 2009, a União reiterou o seu 
apoio político à plena liberalização do regime de vistos num ambiente seguro e à promoção da 
mobilidade graças à celebração de acordos de facilitação de vistos e de readmissão com os 
países da Parceria Oriental. Segundo a abordagem comum para o desenvolvimento da política 
da União em matéria de facilitação de vistos, acordada a nível do Coreper pelos Estados-
Membros em dezembro de 2005, não pode ser celebrado um acordo de facilitação de vistos 
sem que esteja em vigor um acordo de readmissão.

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. Em 28 de fevereiro de 2011, o Conselho 
autorizou formalmente a Comissão a negociar os dois acordos entre a União e a Bielorrússia. 

As negociações foram formalmente iniciadas em 30 de janeiro de 2014, tendo sido realizada a 
primeira ronda formal das negociações em Minsk em 13 de junho de 2014. Seguiram-se três 
rondas de negociações, primeiramente em Bruxelas, em 25 de novembro de 2014 e, em 
seguida, em Minsk a 11 de março de 2015 e 20 de junho de 2017. Os negociadores principais 
rubricaram o texto do acordo em 17 de junho de 2019 mediante troca de correio eletrónico.

Durante as negociações, 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. 
Esta parceria prevê medidas destinadas a reforçar a cooperação nos domínios da migração 
legal e laboral, do asilo e da proteção dos refugiados, bem como a prevenção e o combate à 
migração irregular, incluindo a introdução clandestina de migrantes e o tráfico de seres 
humanos, a par de medidas destinadas a maximizar o impacto da migração e da mobilidade no 
desenvolvimento.

O acordo que visa facilitar o processo de emissão de vistos é concomitante com o acordo de 
readmissão. Ambos os acordos foram assinados em 8 de janeiro de 2020. 
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***

A Bielorrússia ratificou várias convenções internacionais importantes, incluindo a Convenção 
de Genebra relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 1951, e o Protocolo de 1967. É membro 
da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa (OSCE) e país parceiro no 
âmbito da Parceria Oriental que se baseia no respeito dos princípios do direito internacional e 
dos valores fundamentais, incluindo o respeito dos direitos humanos e das liberdades 
fundamentais. No entanto, a adoção de medidas concretas pela Bielorrússia tendo em vista 
garantir o respeito universal pelas liberdades fundamentais, pelo Estado de direito e pelos 
direitos humanos, incluindo a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e os direitos 
dos trabalhadores, continuará a ser decisiva para moldar a futura estratégia da UE em relação 
à Bielorrússia. 

O processo de aprofundamento das relações entre a União e a Bielorrússia contribuirá 
seguramente para alargar as fronteiras do espaço de liberdade, segurança e justiça. O relator 
considera que, em conformidade com os pareceres da Comissão e do Conselho, após várias 
rondas de negociações, a Bielorrússia está agora preparada para celebrar o acordo de 
facilitação de vistos e o acordo sobre a readmissão de pessoas que residem sem autorização. 

***

No que diz respeito ao acordo de readmissão, cumpre assinalar, antes de mais, que as 
obrigações em matéria de readmissão são estabelecidas numa base de total reciprocidade. Em 
todo o acordo, sublinha-se que a sua aplicação deve garantir o respeito pelos direitos humanos 
e pelos instrumentos internacionais pertinentes aplicáveis às partes.
 
O acordo inclui a obrigação de readmitir os nacionais que não preenchem ou deixaram de 
preencher as condições em vigor para a entrada, permanência ou residência no território de 
um Estado-Membro. As regras de readmissão aplicam-se igualmente às pessoas que 
renunciaram à nacionalidade bielorrussa após a sua entrada no território de um Estado-
Membro, às pessoas que possuem um título de residência ou um visto válido emitido pela 
Bielorrússia e às pessoas que entraram ilegalmente no território de um Estado-Membro após 
terem permanecido ou transitado através do território da Bielorrússia. 

O relator destaca ainda o caso específico dos nacionais de países terceiros sujeitos à 
readmissão pela Bielorrússia, em conformidade com o disposto no artigo 4.º do acordo. O 
relator considera que os futuros acordos devem incluir disposições que garantam que seja 
feita primeiro uma tentativa de regresso para o país de que possuem a nacionalidade, no 
respeito do princípio da não repulsão e nos termos do direito internacional.

A Secção III do acordo define as modalidades técnicas do procedimento e os anexos incluem 
os modelos dos formulários e a lista dos documentos necessários para o procedimento de 
readmissão. Está também incluída uma opção que consiste num procedimento acelerado, 
assim como uma secção relativa às operações de trânsito.

A Secção VII prevê a criação de um Comité Misto de Readmissão que velará pela aplicação 
correta do acordo e poderá tomar decisões relacionadas com as modalidades de aplicação 
uniforme do mesmo.
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O preâmbulo traduz as situações específicas do Reino Unido, da Irlanda e do Reino da 
Dinamarca. O acordo contém uma declaração que especifica que não se aplica à Dinamarca e 
uma declaração relativa à estreita associação da Islândia e da Noruega à execução, à aplicação 
e ao desenvolvimento do acervo de Schengen. O acordo contém igualmente duas declarações 
que regulam as relações com a Confederação Suíça e o Principado do Listenstaine. 

***

O relator insiste em que o Parlamento seja envolvido e informado sobre a abertura e o 
andamento das negociações de acordos de readmissão formais e informais, em geral, e 
salienta que devem ser concluídos acordos formais em vez de acordos informais. O relator 
lamenta, a este respeito, que o artigo 18.º do Acordo de Readmissão inclua ainda a 
possibilidade de trabalhar com base em acordos informais. 

O relator salienta igualmente a necessidade de o Parlamento desempenhar um papel 
fundamental no acompanhamento da aplicação destes acordos de readmissão, em 
conformidade com o artigo 19.º. O relator chama a atenção para o facto de a União apenas ser 
representada no Comité Misto de Gestão do Acordo pela Comissão Europeia, assistida por 
peritos dos Estados-Membros. Enquanto instituição que representa os cidadãos europeus e 
defensor da democracia e dos princípios da União Europeia, o Parlamento poderá participar 
nos trabalhos do Comité Misto. O relator encoraja a Comissão a rever a composição dos 
comités mistos de gestão para os futuros acordos. O relator insta a Comissão a informar o 
Parlamento, em todas as fases, sobre os resultados da aplicação dos acordos, em 
conformidade com o princípio da boa cooperação entre as instituições.

Por último, o relator recomenda que os membros da Comissão das Liberdades Cívicas, da 
Justiça e dos Assuntos Internos apoiem este relatório e que o Parlamento Europeu aprove a 
respetiva celebração.


