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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между 
Европейския съюз и Република Беларус за облекчаване на визовия режим 
(12362/2019– C9-0013/2020 – 2019/0182(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид проекта на решение на Съвета (12362/2019),

– като взе предвид проекта на Споразумение между Европейския съюз и Република 
Беларус за облекчаване на визоивя режим (12363/2019),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 
член 77, параграф 2, буква а), както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) 
от Договора за функционирането на ЕС (C9-0013/2020),

– като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя 
Правилник за дейността,

– като взе предвид доклада на комисията по външни работи,

– като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (A9-0090/2020),

1. дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите 
членки и на Република Беларус.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Обща информация 

В декларацията от срещата на върха на Източното партньорство, проведена на 7 май 
2009 г., Съюзът и държавите партньори заявиха политическата си подкрепа за 
либерализирането на визовия режим в условия на безопасност и сигурност и потвърдиха 
намерението си своевременно да предприемат поетапни мерки за безвизов режим на 
пътуване за своите граждани.

Въз основа на това на 12 ноември 2010 г. Комисията представи на Съвета препоръка с 
оглед на получаването на указания за водене на преговори за споразумения с Република 
Беларус съответно за облекчаване на визовия режим за краткосрочно пребиваване и за 
обратно приемане на незаконно пребиваващи лица.

Преговорите с Беларус бяха официално открити в Брюксел на 30 януари 2014 г. и в 
резултат на тях бе постигнато споразумение, парафирано на 17 юни 2019 г. 
Междувременно на 13 октомври 2016 г. Беларус, Европейският съюз и седем участващи 
държави членки (България, Румъния, Литва, Полша, Унгария, Финландия
и Латвия) подписаха Съвместна декларация относно партньорство за мобилност.

Цел и съдържание на споразумението 

Споразумението между Европейския съюз и Република Беларус за облекчаване на 
визовия режим (наричано по-нататък: „Споразумението“) има за цел да облекчи, на 
основата на реципрочност, визовия режим за гражданите на Съюза и на Беларус за 
планиран престой от не повече от 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период.

Ключовите изменения в споразумението са, както следва:

- за всички кандидати за визи решението за издаване или неиздаване на виза ще трябва 
да се взема по принцип в срок от 10 календарни дни. Този срок може да бъде удължен 
най-много до 30 календарни дни, когато е необходима по-подробна проверка. В спешни 
случаи срокът може да бъде съкратен до два работни дни или по-малко.

- размерът на таксите за обработка на заявленията за визи от граждани на Европейския 
съюз и на Беларус е 35 EUR. Тези такси ще се прилагат за всички кандидати за виза. 
Освен това от тези визови такси се освобождават следните категории лица: деца под 12-
годишна възраст, лица с увреждания, близки роднини, членове на официални делегации;

- документите, необходими за обосноваване на целта на пътуването, са опростени за 
някои категории кандидати (напр. близки роднини, бизнесмени, членове на официални 
делегации, ученици от началните и средните училища, студенти, лица, участващи в 
научни, културни и спортни събития, журналисти и др.);

- предвиждат се опростени условия за издаването на многократни визи със срок на 
валидност от 1 до 5 години на определени категории лица (напр. членове на 
правителства, парламенти и съдилища, постоянни членове на официални делегации, 
съпрузи и деца, посещаващи граждани на Европейския съюз, които пребивават законно 
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на територията на Беларус, или граждани на Република Беларус, които пребивават 
законно на територията на държава членка, лица, участващи в официални, научни или 
културни програми за обмен или трансгранични програми, международни спортни 
прояви);
- гражданите на Европейския съюз и на Република Беларус, които притежават валидни 
биометрични дипломатически паспорти, както и притежателите на валидно разрешение 
на ЕС за преминаване, са освободени от изискването за притежаване на виза за 
краткосрочно пребиваване. Окончателната оценка на системата за издаване на паспорти 
на Беларус обаче ще трябва да бъде направена от Комисията, след консултация с 
държавите членки, преди сключването на Споразумението.

Значението на основните принципи, ръководещи сътрудничеството между страните, 
както и задълженията и отговорностите, включително зачитането на правата на човека и 
демократичните принципи, произтичащи от съответните международни инструменти, с 
които те са обвързани, се подчертава в преамбюла на Споразумението.

Страните могат да спрат изцяло или отчасти прилагането на споразумението по каквито 
и да било причини, включително основания за спиране на действието като нарушение 
или злоупотреба с разпоредба на споразумението, съображения, свързани с правата на 
човека и демокрацията.

Бележки на докладчика

Отношенията между ЕС и Беларус бележат напредък през годините, като ЕС задълбочава 
ангажимента си към Беларус. Предприетите стъпки включват според Съвета на ЕС:

 технически диалог по специфични въпроси 
 сътрудничество по многостранната линия на Източното партньорство
 подкрепа за гражданското общество и жертвите на репресии
 започването през януари 2014 г. на преговори за споразумения за облекчаване на 

визовия режим и за обратно приемане, а през 2015 г. на преговори по 
партньорство за мобилност

 диалог във връзка с реформите, необходими за модернизирането на Беларус, и 
потенциала за развитие на отношенията с ЕС (включително евентуална 
финансова подкрепа от ЕС)

Беларус съответно е ангажирана с подобряването на универсалните свободи, принципите 
на правовата държава и правата на човека, включително свободата на словото, свободата 
на изразяване на мнение и свободата на медиите, както и трудовите права. Това следва 
да се запази като основен критерий за определяне на политиката на ЕС спрямо Беларус. 

В този контекст наскоро бе взето решение за облекчаване на визовия режим с Беларус с 
цел да се улеснят междуличностните контакти като важно условие за стабилното 
развитие на икономическите, хуманитарните, културните, научните и други връзки чрез 
облекчаване на издаването на визи за гражданите на Съюза и Беларус на реципрочна 
основа.

Целта на споразумението е да се облекчи, при условията на взаимност, издаването на 
визи за гражданите на Съюза и на Беларус за планиран престой от не повече от 90 дни в 
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рамките на всеки 180-дневен период. 

Безвизовият режим за краткосрочни пътувания за определени категории кандидати няма 
да измени условията за влизане и престой на беларуски граждани, установени в Кодекса 
на шенгенските граници по отношение на краткосрочния престой и в националните 
законодателства на държавите членки по отношение на дългосрочния престой. Освен 
това, това не означава липса на контрол на условията за влизане и престой. Беларуските 
граждани ще трябва да докажат целта на пътуването си и условията, при които то ще се 
осъществи.
Процесът на либерализиране на визовия режим представлява също така възможност за 
Беларус да приложи необходимите реформи в областта на пространството на свобода, 
сигурност и правосъдие. 

Докладчикът подчертава значението на следните аспекти при влизането в сила на 
настоящето споразумение:

– С цел хармонизиране на информацията относно процедурите за издаване на визи 
за краткосрочно пребиваване и документите, които трябва да се представят при 
кандидатстване за визи за краткосрочно пребиваване, беларуските органи следва 
да изготвят основна информация за кандидатите относно процедурите и 
условията за кандидатстване за визи за краткосрочно пребиваване и за тяхната 
валидност;

– Беларуските органи следва редовно да информират ЕС относно мерките, 
предприети с цел да се избегне умножаването на документите за пътуване, с цел 
развитие на техническите аспекти на сигурността на документите за пътуване, 
както и по отношение на процеса на персонализиране на издаването на документи 
за пътуване;

– Беларус следва да уведомява своевременно за въвеждането на нови документи за 
пътуване или за промяна на съществуващите документи за пътуване и да 
представя образци от тези документи за пътуване и тяхно описание;

– Като признава значението на ефективното изпълнение на това споразумение, 
Беларус следва да осигури и поддържа подходящ брой консулски служители.

Докладчикът заключи, че настоящето споразумение за облекчаване на визовия режим 
предлага възможност на ЕС и Беларус да се сближат помежду си и да избегнат 
създаването на разделителни линии между ЕС и неговите съседи.

С оглед на положителния характер на тези изменения докладчикът предлага 
Европейският парламент да даде своето одобрение за сключването на това споразумение.
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНИ РАБОТИ

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между 
Европейския съюз и Република Беларус за облекчаване на визовия режим
(12362/2019 – C9-0013/2020 – 2019/0182(NLE))

Докладчик по становище: Петрас Аущревичюс

КРАТКА ОБОСНОВКА

Активизирането на междуличностните контакти чрез подобряване на мобилността в 
сигурна и добре управлявана среда е един от водещите принципи на Източното 
партньорство. Либерализирането на визовия режим продължава да бъде споделена цел 
както на отделните държави партньори, така и на ЕС в полза на населението като цяло.

Докладчикът приветства предложението като положително развитие в отношенията 
между ЕС и Беларус и подчертава, че то е важно, за да могат гражданите на Беларус да 
влязат в контакт с гражданите на ЕС и да се запознаят с европейската действителност, 
култура и начин на живот. Той признава, че изборните процеси и политическата система в 
Беларус не отговарят на европейските и международните стандарти и не гарантират и 
защитават всеобщите основни свободи. Парламентарните избори през 2019 г. показаха 
значителни процедурни недостатъци, сред които ограничителни мерки спрямо 
опозиционните партии и кандидати, и не показаха подобряване на демокрацията. Поради 
това споразумението за облекчаване на визовия режим следва да се използва, за да се 
увеличи сътрудничеството на местно равнище и за да продължи укрепването и 
подпомагането на гражданското общество в Беларус. 

Още в съобщението си относно укрепването на европейската политика за съседство (ЕПС) 
от 4 декември 2006 г. Комисията препоръча да се започнат преговори за обратно приемане 
и облекчаване на визовия режим с държавите от Източното партньорство. 

Съвместната декларация от 7 май 2009 г. от срещата на високо равнище в Прага за 
създаването на Източното партньорство подчерта, че е важно мобилността на гражданите 
да бъде насърчавана в сигурна среда чрез споразумения за облекчаване на визовия режим 
и за обратно приемане. Тя постави либерализацията на визовия режим като дългосрочна 
цел, която трябва да бъде съпътствана от подобряването на условията на сигурност за 
борба с трансграничната престъпност и незаконната миграция. На срещите на високо 
равнище във Варшава през септември 2011 г. и във Вилнюс през ноември 2013 г. тези 
цели отново бяха потвърдени, като се подчерта по-специално, че по-нататъшното 
сътрудничество и координация следва да включват като цел предотвратяването на 
незаконната миграция и борбата с нея, насърчаването на сигурна и добре управлявана 
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миграция и мобилност и интегрираното управление на границите. Участниците в срещата 
на високо равнище в Брюксел през ноември 2017 г. настояха, че сключването на 
споразумение с Беларус за облекчаване на визовия режим и на споразумение за обратно 
приемане ще проправи пътя за по-нататъшен напредък по отношение на мобилността, 
като същевременно ще повиши сигурността. 

Съгласно общия подход за изработването на политика на ЕС относно облекчаването на 
визовия режим, договорен между държавите членки на равнище КОРЕПЕР през декември 
2005 г., споразумения за облекчаване на визовия режим се сключват единствено ако е 
налице споразумение за обратно приемане.

През последните четири години в отношенията между ЕС и Беларус се наблюдава 
напредък. Беларус участва в Източното партньорство, по-специално в неговите 
многостранни формати. По инициатива на беларуските органи през 2015 г. беше 
възобновен Годишният диалог по правата на човека между ЕС и Беларус. През 2016 г. 
беше поставено началото на партньорството за мобилност; то се оказа ключов инструмент 
за развитието на нашето сътрудничество в областта на миграцията, като същевременно 
засили мобилността на гражданите на ЕС и на Беларус в една добре управлявана и 
сигурна среда. Освен това предприемането на конкретни стъпки от страна на Беларус за 
зачитане на всеобщите основни свободи, върховенството на закона и правата на човека ще 
продължи да бъде от ключово значение за оформянето на бъдещата политика на ЕС по 
отношение на Беларус в дух на „критичен ангажимент“.

Предложеното решение отчита и отразява съществуващата рамка за сътрудничество с 
Беларус, по-специално горепосоченото партньорство за мобилност, декларациите от 
срещите на върха на Източното партньорство, както и преговорите относно приоритетите 
на партньорството между ЕС и Беларус. Сходни споразумения вече са сключени с 
Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украйна.

На 28 февруари 2011 г. Съветът предостави официално разрешение за водене на 
преговори по споразумението с Беларус за облекчаване на визовия режим. Преговорите 
започнаха през юни 2014 г. и договореният текст беше парафиран на 17 юни 2019 г. На 8 
януари 2020 г. Европейският съюз и Беларус окончателно подписаха споразумението за 
облекчаване на визовия режим и споразумението за обратно приемане.

Предложеното решение относно сключването на споразумението цели да се облекчи, на 
основата на реципрочност, визовият режим за гражданите на Съюза и на Беларус за 
планиран престой от не повече от 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период; за 
обработване на заявленията за виза се определя такса в размер на 35 евро. Предложеното 
решение включва стандартни елементи от споразуменията на ЕС за облекчаване на 
визовия режим, установява сроковете за вземане на решение за издаване на визи, таксите 
и освобождаването от тях, изискваните документи и освобождаването от това изискване, 
както и опростяването на критериите за определени категории лица. Освен това 
предложението включва съвместна декларация относно сътрудничеството във връзка с 
документите за пътуване и редовния обмен на информация относно сигурността на 
документите за пътуване, както и съвместна декларация относно хармонизирането на 
информационните процедури и документите, които се подават при кандидатстване за виза 
за краткосрочно пребиваване. Разпоредбите представляват развитие на достиженията на 
правото от Шенген и не се прилагат по отношение на Обединеното кралство, Ирландия и 
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Кралство Дания, които са поканени да сключат двустранни споразумения за облекчаване 
на визовия режим. Същото важи и за държавите, които не са членки на ЕС, но са страни 
по Шенгенското споразумение.

Подобряването на мобилността ще улесни междуличностните контакти като съществен 
елемент за развитието на икономическите, търговските, социалните, културните и други 
връзки. Следователно то е и ключ към реализирането на Източното партньорство, като се 
припомня, че дългосрочната цел е пълната либерализация на визовия режим.

Споразумението за облекчаване на визовия режим следва да влезе в сила едновременно 
със споразумението за обратно приемане, тъй като двете споразумения са свързани.

******

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи да препоръча одобряването на проекта за решение на 
Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Беларус за 
облекчаване на визовия режим.
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