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*** Διαδικασία έγκρισης
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***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)



RR\1203850EL.docx 3/15 PE648.818v02-00

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ.......5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ..........................................................................................................6

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ..................................9

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ......................................14

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ...............................................................................................................15



PE648.818v02-00 4/15 RR\1203850EL.docx

EL



RR\1203850EL.docx 5/15 PE648.818v02-00

EL

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας σχετικά με την 
απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων 
(12362/2019– C9-0013/2020 – 2019/0182(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12362/2019), 

– έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Δημοκρατίας της Λευκορωσίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων 
(12363/2019),

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 
77 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο 
α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0013/2020),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 
7 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0090/2020),

1. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο 
και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών 
μελών και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό 

Στο πλαίσιο της δήλωσης της συνόδου κορυφής για την Ανατολική Εταιρική Σχέση, της 7ης 
Μαΐου 2009, η Ένωση και οι χώρες εταίροι εξέφρασαν την πολιτική τους στήριξη προς την 
ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων σε ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον και 
επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να λάβουν σταδιακά μέτρα για την κατάργηση του 
καθεστώτος θεωρήσεων εισόδου για τους πολίτες τους σε εύθετο χρόνο.

Στη βάση αυτή, η Επιτροπή υπέβαλε στις 12 Νοεμβρίου 2010 σύσταση προς το Συμβούλιο 
προκειμένου να της χορηγήσει οδηγίες για τη διαπραγμάτευση συμφωνιών με τη Δημοκρατία 
της Λευκορωσίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής και την 
επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια, αντιστοίχως.

Οι διαπραγματεύσεις με τη Λευκορωσία ξεκίνησαν επίσημα στις Βρυξέλλες, στις 30 
Ιανουαρίου 2014 και κατέληξαν σε συμφωνία που μονογραφήθηκε στις 17 Ιουνίου 2019. Στο 
μεσοδιάστημα, η Λευκορωσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και επτά συμμετέχοντα κράτη μέλη 
(Βουλγαρία, Ρουμανία, Λιθουανία, Πολωνία, Ουγγαρία, Φινλανδία 
και Λετονία) υπέγραψαν κοινή δήλωση για εταιρική σχέση κινητικότητας στις 13 Οκτωβρίου 
2016.

Σκοπός και περιεχόμενο της συμφωνίας 

Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας για την 
απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων (εφεξής «συμφωνία») αποσκοπεί στην απλούστευση, 
βάσει της αμοιβαιότητας, της χορήγησης θεωρήσεων σε πολίτες της Ένωσης και της 
Λευκορωσίας για προβλεπόμενη διαμονή που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά χρονικό 
διάστημα 180 ημερών.

Οι βασικές τροποποιήσεις της συμφωνίας έχουν ως εξής:

- καταρχήν, για όλους τους αιτούντες θεώρηση, η απόφαση για την έκδοση ή μη θεώρησης 
πρέπει να λαμβάνεται εντός 10 ημερολογιακών ημερών. Η προθεσμία αυτή μπορεί να 
παραταθεί κατ’ ανώτατο όριο στις 30 ημερολογιακές ημέρες, εάν απαιτείται περαιτέρω 
εξέταση. Σε επείγουσες περιπτώσεις, μπορεί να μειωθεί σε δύο εργάσιμες ημέρες ή και 
λιγότερο.

- το τέλος που επιβάλλεται για τη διεκπεραίωση των σχετικών αιτήσεων των πολιτών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας ορίζεται σε 35 EUR. Το εν λόγω 
τέλος ισχύει για όλους τους αιτούντες θεώρηση. Επιπλέον, οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων 
απαλλάσσονται από το εν λόγω τέλος θεώρησης: παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών, άτομα με 
αναπηρίες, στενοί συγγενείς, μέλη επίσημων αντιπροσωπειών·

- τα έγγραφα που απαιτούνται για την αιτιολόγηση του σκοπού του ταξιδιού έχουν 
απλουστευθεί για ορισμένες κατηγορίες αιτούντων (π.χ. στενοί συγγενείς, επιχειρηματίες, μέλη 
επίσημων αντιπροσωπειών, μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
φοιτητές, συμμετέχοντες σε επιστημονικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, 
δημοσιογράφοι κ.λπ.)·
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- απλουστευμένα κριτήρια για την έκδοση θεωρήσεων πολλαπλής εισόδου με διάρκεια ισχύος 
1 έως 5 έτη ισχύουν για ορισμένες κατηγορίες προσώπων (π.χ. μέλη κυβερνήσεων, 
κοινοβουλίων και δικαστηρίων, μόνιμα μέλη επίσημων αντιπροσωπειών, σύζυγοι και τέκνα 
που επισκέπτονται πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια 
της Λευκορωσίας ή πολίτες της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας που διαμένουν νόμιμα σε 
κράτος μέλος, συμμετέχοντες σε επίσημα, επιστημονικά ή πολιτιστικά προγράμματα 
ανταλλαγής ή διασυνοριακά προγράμματα, καθώς και σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις)·
- οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λευκορωσίας που κατέχουν έγκυρα βιομετρικά 
διπλωματικά διαβατήρια και οι κάτοχοι έγκυρης άδειας διέλευσης της ΕΕ απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή. Ωστόσο, η τελική αξιολόγηση του συστήματος 
έκδοσης της Λευκορωσίας θα πρέπει να διενεργηθεί από την Επιτροπή, σε διαβούλευση με τα 
κράτη μέλη, πριν από τη σύναψη της συμφωνίας.

Η σημασία των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη συνεργασία μεταξύ των μερών, καθώς 
επίσης και οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες, περιλαμβανομένου του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών, όπως απορρέουν από τις συναφείς διεθνείς νομικές 
πράξεις από τις οποίες δεσμεύονται, υπογραμμίζεται στο προοίμιο της συμφωνίας.

Τα μέρη μπορούν να αναστείλουν τη συμφωνία, ολικώς ή μερικώς, για οποιονδήποτε λόγο, 
όπως για παράδειγμα λόγω παραβίασης ή κατάχρησης διάταξης της συμφωνίας, ή για ζητήματα 
που συναρτώνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία.

Παρατηρήσεις του εισηγητή

Με την πάροδο των ετών έχει σημειωθεί πρόοδος στις σχέσεις ΕΕ-Λευκορωσίας και η ΕΕ έχει 
εμβαθύνει τη συνεργασία της με τη Λευκορωσία. Σύμφωνα με το Συμβούλιο της ΕΕ, τα μέτρα 
που ελήφθησαν περιλαμβάνουν:

 τεχνικούς διαλόγους για συγκεκριμένα θέματα 
 συνεργασία μέσω του πολυμερούς σκέλους της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης
 στήριξη προς την κοινωνία των πολιτών και τα θύματα καταστολής
 έναρξη διαπραγματεύσεων τον Ιανουάριο του 2014 για συμφωνία απλούστευσης της 

έκδοσης θεωρήσεων και συμφωνία επανεισδοχής, καθώς και έναρξη 
διαπραγματεύσεων το 2015 για εταιρική σχέση κινητικότητας

 διάλογο σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για τον εκσυγχρονισμό της 
Λευκορωσίας, καθώς και σχετικά με τις δυνατότητες διεύρυνσης των σχέσεων με την 
ΕΕ (συμπεριλαμβανομένης, ενδεχομένως, μιας οικονομικής στήριξης από την ΕΕ).

Ως εκ τούτου, η Λευκορωσία λαμβάνει μέτρα για να προωθήσει τον σεβασμό των 
οικουμενικών ελευθεριών, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στα οποία 
συγκαταλέγονται η ελευθερία του λόγου, της έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης, καθώς και 
τα εργασιακά δικαιώματα. Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να συνεχίσουν να καθορίζουν 
αποφασιστικά την πολιτική της ΕΕ έναντι της Λευκορωσίας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, συνήφθη πρόσφατα με τη Λευκορωσία συμφωνία για την απλούστευση 
της έκδοσης θεωρήσεων, ώστε να διευκολυνθούν οι ανθρώπινες επαφές ως σημαντική 
προϋπόθεση για τη σταθερή ανάπτυξη οικονομικών, ανθρωπιστικών, πολιτιστικών, 
επιστημονικών και άλλων δεσμών, με την απλούστευση της χορήγησης θεωρήσεων στους 
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πολίτες της Ένωσης και της Λευκορωσίας βάσει της αμοιβαιότητας.

Σκοπός της συμφωνίας είναι η απλούστευση, βάσει της αμοιβαιότητας, της έκδοσης 
θεωρήσεων για προβλεπόμενη διαμονή που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά χρονικό διάστημα 
180 ημερών για τους πολίτες της Ένωσης και της Λευκορωσίας. 

Η απαλλαγή των συγκεκριμένων κατηγοριών αιτούντων από την υποχρέωση θεώρησης για 
διαμονή βραχείας διάρκειας δεν επιφέρει καμία μεταβολή στις προϋποθέσεις εισόδου και 
διαμονής των πολιτών της Λευκορωσίας που προβλέπονται στον κώδικα συνόρων του Σένγκεν, 
για τις διαμονές βραχείας διάρκειας, και στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών, για τις 
διαμονές μακράς διάρκειας. Αυτό δεν σημαίνει επίσης ότι δεν θα ελέγχεται πλέον η τήρηση 
των προϋποθέσεων εισόδου και διαμονής. Οι πολίτες της Λευκορωσίας θα πρέπει να 
αιτιολογούν τον σκοπό και τις συνθήκες του ταξιδιού τους.
Η διαδικασία ελευθέρωσης του καθεστώτος των θεωρήσεων αποτελεί επίσης ευκαιρία για τη 
Λευκορωσία να εξακολουθήσει να εφαρμόζει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στους τομείς της 
ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης. 

Ο εισηγητής υπογραμμίζει τη σημασία των ακόλουθων πτυχών μετά την έναρξη ισχύος 
της εν λόγω συμφωνίας:

– Προκειμένου να εναρμονίσουν της πληροφορίες για τις διαδικασίες έκδοσης 
θεωρήσεων βραχείας διαμονής και για τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίζονται κατά 
την υποβολή αιτήσεων για θεωρήσεις βραχείας διαμονής, οι αρχές της Λευκορωσίας 
θα πρέπει να συντάξουν βασικό ενημερωτικό υλικό για τους αιτούντες, όσον αφορά τις 
διαδικασίες και τις προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων θεώρησης βραχείας 
διαμονής και την ισχύ τους.

– Οι αρχές της Λευκορωσίας θα πρέπει να ενημερώνουν τακτικά την ΕΕ για τα μέτρα που 
λήφθηκαν για την αποφυγή του πολλαπλασιασμού των ταξιδιωτικών εγγράφων, την 
ανάπτυξη των τεχνικών πτυχών της ασφάλειας των ταξιδιωτικών εγγράφων, καθώς και 
σχετικά με τη διαδικασία προσωποποίησης της έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων.

– Η Λευκορωσία θα πρέπει να γνωστοποιεί αμελλητί την εισαγωγή τυχόν νέων 
ταξιδιωτικών εγγράφων ή την αλλαγή των υφιστάμενων και να υποβάλλει δείγματα και 
περιγραφή των εν λόγω ταξιδιωτικών εγγράφων.

– Αναγνωρίζοντας τη σημασία της αποτελεσματικής εφαρμογής αυτής της συμφωνίας, η 
Λευκορωσία θα πρέπει να μεριμνά για την σε μόνιμη βάση επαρκή στελέχωση των 
προξενικών της γραφείων.

Ο εισηγητής συμπεραίνει ότι η συμφωνία για τη απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων 
προσφέρει στην ΕΕ και στη Λευκορωσία την ευκαιρία να συσφίξουν τις σχέσεις τους και να 
αποφύγουν τη δημιουργία διαχωριστικών γραμμών μεταξύ τους.

Υπό το πρίσμα των βελτιώσεων αυτών, ο εισηγητής συνιστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
εγκρίνει την εν λόγω συμφωνία.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας σχετικά με την απλούστευση 
της έκδοσης θεωρήσεων
(12362/2019 – C9-0013/2020 – 2019/0182(NLE))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Petras Auštrevičius

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η ενίσχυση των επαφών μεταξύ των λαών μέσω της βελτίωσης της κινητικότητας σε 
συνθήκες ασφάλειας και καλής διαχείρισης συγκαταλέγεται στις κατευθυντήριες αρχές της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Η ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων εξακολουθεί 
να αποτελεί κοινό στόχο τόσο των μεμονωμένων χωρών εταίρων όσο και της ΕΕ, προς 
όφελος όλων των πολιτών.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης χαιρετίζει την πρόταση ως θετική εξέλιξη στις σχέσεις ΕΕ-
Λευκορωσίας και τονίζει τη σημασία της για τις επαφές του λαού της Λευκορωσίας με τους 
πολίτες της ΕΕ και για την εξοικείωσή τους με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, τον 
ευρωπαϊκό πολιτισμό και τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Αναγνωρίζει ότι οι εκλογικές 
διαδικασίες και το πολιτικό σύστημα στη Λευκορωσία δεν συνάδουν με τα ευρωπαϊκά και τα 
διεθνή πρότυπα και δεν εξασφαλίζουν ούτε προστατεύουν τις οικουμενικές θεμελιώδεις 
ελευθερίες. Οι βουλευτικές εκλογές του 2019 είχαν σημαντικές διαδικαστικές αδυναμίες, 
όπως τα περιοριστικά μέτρα κατά κομμάτων και υποψηφίων της αντιπολίτευσης, και 
κατέδειξαν ότι δεν έχει βελτιωθεί η δημοκρατία. Επομένως, η συμφωνία για την 
απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της 
συνεργασίας σε επίπεδο βάσης και την περαιτέρω ενδυνάμωση και στήριξη της κοινωνίας 
των πολιτών στη Λευκορωσία. 

Στην ανακοίνωσή της για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ), της 4ης 
Δεκεμβρίου 2006, η Επιτροπή ήδη συνιστούσε να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την 
επανεισδοχή και την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων με τις χώρες της Ανατολικής 
Γειτονίας. 

Η κοινή δήλωση της 7ης Μαΐου 2009 της συνόδου κορυφής της Πράγας, που θέσπισε την 
Ανατολική Εταιρική Σχέση, υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η προαγωγή της 
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κινητικότητας των πολιτών σε συνθήκες ασφάλειας, μέσω της απλούστευσης της έκδοσης 
θεωρήσεων και των συμφωνιών επανεισδοχής. Επιπλέον, ορίζει την ελευθέρωση του 
καθεστώτος των θεωρήσεων ως μακροπρόθεσμο στόχο, ο οποίος θα πρέπει να συνοδεύεται 
από βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας, προκειμένου να καταπολεμηθεί η διασυνοριακή 
εγκληματικότητα και η παράνομη μετανάστευση. Η σύνοδος κορυφής της Βαρσοβίας, του 
Σεπτεμβρίου του 2011, και η σύνοδος κορυφής του Βίλνιους, του Νοεμβρίου του 2013, 
επιβεβαίωσαν τους στόχους αυτούς, τονίζοντας ιδιαίτερα ότι η περαιτέρω συνεργασία και ο 
συντονισμός θα πρέπει να περιλαμβάνουν ως στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση της 
παράνομης μετανάστευσης, την προώθηση της μετανάστευσης και της κινητικότητας σε 
συνθήκες ασφάλειας και καλής διαχείρισης, και την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων. 
Η σύνοδος κορυφής των Βρυξελλών, του Νοεμβρίου του 2017, επανέλαβε ότι η σύναψη 
συμφωνίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων και συμφωνίας επανεισδοχής με τη 
Λευκορωσία θα άνοιγε τον δρόμο για μεγαλύτερη πρόοδο στο θέμα της κινητικότητας, 
αυξάνοντας παράλληλα την ασφάλεια. 

Σύμφωνα με την κοινή προσέγγιση για την ανάπτυξη της πολιτικής της ΕΕ σχετικά με την 
απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων που συμφωνήθηκε σε επίπεδο COREPER από τα 
κράτη μέλη τον Δεκέμβριο του 2005, δεν θα πρέπει να συνάπτεται συμφωνία για την 
απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων χωρίς να ισχύει συμφωνία επανεισδοχής.

Την τελευταία τετραετία έχει σημειωθεί πρόοδος στις σχέσεις ΕΕ-Λευκορωσίας. Η 
Λευκορωσία συμμετέχει στην Ανατολική Εταιρική Σχέση, ιδίως στο πλαίσιο των πολυμερών 
της σχημάτων. Με πρωτοβουλία των αρχών της Λευκορωσίας, το 2015 ξεκίνησε εκ νέου ο 
ετήσιος διάλογος ΕΕ-Λευκορωσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το 2016 δρομολογήθηκε 
εταιρική σχέση κινητικότητας, η οποία αποδείχθηκε βασικό εργαλείο ανάπτυξης της 
συνεργασίας μας στον τομέα της μετανάστευσης, ενισχύοντας παράλληλα την κινητικότητα 
των πολιτών της ΕΕ και της Λευκορωσίας σε συνθήκες καλής διαχείρισης και ασφάλειας. 
Επιπλέον, η λήψη συγκεκριμένων μέτρων από τη Λευκορωσία για τον σεβασμό των 
οικουμενικών θεμελιωδών ελευθεριών, του κράτους δικαίου και των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων θα εξακολουθήσει να έχει καίρια σημασία για τη διαμόρφωση της μελλοντικής 
πολιτικής της ΕΕ έναντι της Λευκορωσίας, σε πνεύμα «κριτικού διαλόγου».

Η προτεινόμενη απόφαση λαμβάνει υπόψη και αντικατοπτρίζει το ισχύον πλαίσιο 
συνεργασίας με τη Λευκορωσία, ειδικότερα δε την προαναφερθείσα εταιρική σχέση 
κινητικότητας, τις δηλώσεις των συνόδων κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, καθώς 
και τις διαπραγματεύσεις για τις προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Λευκορωσίας. 
Παρόμοιες συμφωνίες έχουν ήδη συναφθεί με την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία, τη 
Μολδαβία και την Ουκρανία.

Το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τη 
Λευκορωσία σχετικά με τη συμφωνία για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων στις 28 
Φεβρουαρίου 2011. Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2014 και το συμφωνηθέν 
κείμενο μονογραφήθηκε στις 17 Ιουνίου 2019. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Λευκορωσία 
υπέγραψαν τελικά τη συμφωνία για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων και τη 
συμφωνία επανεισδοχής στις 8 Ιανουαρίου 2020.

Σκοπός της προτεινόμενης απόφασης σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας είναι η 
απλούστευση, στη βάση της αμοιβαιότητας, της έκδοσης θεωρήσεων για προβλεπόμενη 
διαμονή που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών για τους 
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πολίτες της ΕΕ και της Λευκορωσίας, και ορίζει το τέλος θεώρησης για την επεξεργασία των 
αιτήσεων στα 35 EUR. Περιλαμβάνει τα τυποποιημένα στοιχεία των συμφωνιών της ΕΕ για 
την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων, ορίζοντας τις προθεσμίες για την απόφαση 
έκδοσης θεώρησης, τα τέλη και τις σχετικές απαλλαγές, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και 
τις εξαιρέσεις, καθώς και την απλούστευση των κριτηρίων για ορισμένες κατηγορίες 
προσώπων. Επιπλέον, η πρόταση περιλαμβάνει κοινή δήλωση για τη συνεργασία σχετικά με 
τα ταξιδιωτικά έγγραφα και την τακτική ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια 
των ταξιδιωτικών εγγράφων, καθώς και κοινή δήλωση για την εναρμόνιση των διαδικασιών 
ενημέρωσης και των εγγράφων που πρέπει να υποβάλλονται με τις αιτήσεις για την έκδοση 
θεωρήσεων βραχείας διαμονής. Οι διατάξεις συνιστούν εξέλιξη του κεκτημένου του Σένγκεν 
και δεν ισχύουν για το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και το Βασίλειο της Δανίας, που 
καλούνται να συνάψουν διμερείς συμφωνίες για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων, 
όπως και οι τρίτες χώρες που είναι μέρη της συμφωνίας Σένγκεν.

Η βελτίωση της κινητικότητας θα διευκολύνει τις επαφές μεταξύ των λαών, που αποτελούν 
ουσιώδες στοιχείο για την ανάπτυξη οικονομικών, εμπορικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και 
άλλων δεσμών. Η εν λόγω συμφωνία αποτελεί, συνεπώς, βασικό στοιχείο για την υλοποίηση 
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, δεδομένου ότι ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι η πλήρης 
ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων.

Η συμφωνία για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ 
ταυτόχρονα με τη συμφωνία επανεισδοχής, αφού οι δύο συμφωνίες συνδέονται.

******

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει την 
έγκριση του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας για την απλούστευση της 
έκδοσης θεωρήσεων.
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