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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan 
välisen, viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä 
(12362/2019– C9-0013/2020 – 2019/0182(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (12362/2019),

– ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan väliseksi 
sopimukseksi viisumien myöntämisen helpottamisesta (12363/2019),

– ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
77 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan 
mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C9-0013/2020),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 114 artiklan 7 kohdan,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan lausunnon,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
suosituksen (A9-0090/2020),

1. antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden ja Valko-Venäjän tasavallan hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Tausta

Unioni ja sen kumppanimaat ilmaisivat itäistä kumppanuutta koskevan huippukokouksen 
yhteydessä 7. toukokuuta 2009 annetussa julkilausumassa poliittisen tukensa 
viisumikäytäntöjen helpottamiselle turvallisessa ympäristössä ja vahvistivat uudelleen 
aikomuksensa toteuttaa asteittain toimia viisumivapauden toteuttamiseksi kansalaistensa 
hyväksi sopivassa vaiheessa.

Tällä perusteella komissio esitti 12. marraskuuta 2010 neuvostolle suosituksen antaa 
neuvotteluohjeet lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävien viisumien myöntämisen 
helpottamista ja luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottoa koskevien 
sopimusten neuvottelemiseksi Valko-Venäjän tasavallan kanssa.

Neuvottelut Valko-Venäjän kanssa aloitettiin virallisesti Brysselissä 30. tammikuuta 2014, ja 
niiden perusteella syntynyt sopimus parafoitiin 17. kesäkuuta 2019. Tällä välin Valko-Venäjä, 
Euroopan unioni ja seitsemän osallistuvaa jäsenvaltiota (Bulgaria, Romania, Liettua, Puola, 
Unkari, Suomi ja Latvia) allekirjoittivat yhteisen julistuksen liikkuvuuskumppanuudesta 
13. lokakuuta 2016.

Sopimuksen tarkoitus ja sisältö 

Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan välisen sopimuksen viisumien myöntämisen 
helpottamisesta, jäljempänä ’sopimus’, tarkoituksena on vastavuoroisuutta noudattaen 
helpottaa viisumien myöntämistä unionin ja Valko-Venäjän kansalaisille sellaista oleskelua 
varten, jonka on tarkoitus kestää enintään 90 päivää minkä tahansa 180 päivän jakson aikana.

Tärkeimpiä muutoksia sopimukseen ovat seuraavat:

– Päätös viisumin myöntämisestä tai hakemuksen hylkäämisestä on periaatteessa tehtävä 
kaikkien hakijoiden osalta 10 kalenteripäivän kuluessa. Tätä määräaikaa voidaan pidentää 
enintään 30 kalenteripäivään, jos on tarpeen tehdä lisäselvityksiä. Kiireellisissä tapauksissa 
päätös voidaan tehdä kahden työpäivän kuluessa tai nopeammin.

– Euroopan unionin ja Valko-Venäjän kansalaisilta veloitetaan viisumihakemuksen 
käsittelystä 35 euron maksu. Maksu on sama kaikille viisuminhakijoille. Seuraaviin ryhmiin 
kuuluvat henkilöt vapautetaan kuitenkin kokonaan viisumimaksusta: alle 12-vuotiaat lapset, 
vammaiset henkilöt, lähisukulaiset, virallisten valtuuskuntien jäsenet.

– Matkan tarkoituksen todistamiseksi tarvittavia asiakirjoja koskevia vaatimuksia on 
yksinkertaistettu tiettyjen hakijaryhmien osalta (esim. lähisukulaiset, liikemiehet, virallisten 
valtuuskuntien jäsenet, perus- ja keskiasteen oppilaitosten oppilaat, opiskelijat, tiede-, 
kulttuuri- ja urheilutapahtumien osanottajat, toimittajat jne.).

– Vuodesta viiteen vuoteen voimassa olevien toistuvaisviisumien myöntämisen ehtoja on 
yksinkertaistettu tiettyihin ryhmiin kuuluvien henkilöiden osalta (esim. hallitusten, 
parlamenttien ja tuomioistuinten jäsenet, virallisten valtuuskuntien pysyvät jäsenet, puolisot ja 
lapset, jotka vierailevat Valko-Venäjän alueella laillisesti oleskelevien unionin kansalaisten 
luona tai jonkin jäsenvaltion alueella laillisesti oleskelevien Valko-Venäjän kansalaisten 
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luona, henkilöt, jotka osallistuvat virallisiin tai tiede- tai kulttuurialan vaihto-ohjelmiin tai 
rajat ylittäviin ohjelmiin tai kansainvälisiin urheilutapahtumiin).
– Euroopan unionin ja Valko-Venäjän kansalaiset, joilla on voimassa oleva biometrinen 
diplomaattipassi, ja henkilöt, joilla on voimassa oleva EU:n kulkulupa, eivät tarvitse viisumia 
lyhytaikaista oleskelua varten. Lopullisen arvion Valko-Venäjän matkustusasiakirjojen 
myöntämisjärjestelmästä tekee kuitenkin komissio kuullen myös jäsenvaltioita ennen 
sopimuksen tekemistä.

Sopimuksen johdanto-osassa korostetaan osapuolten välisen yhteistyön perusperiaatteiden 
tärkeyttä sekä velvoitteita ja vastuita, mukaan lukien demokratian periaatteiden ja 
ihmisoikeuksien kunnioittamista, osapuolia velvoittavien asiaankuuluvien kansainvälisten 
sopimusten mukaisesti.

Osapuolet voivat keskeyttää sopimuksen soveltamisen kokonaan tai osittain mistä tahansa 
syystä. Näitä keskeyttämisperusteita ovat muun muassa sopimuksen määräysten rikkominen 
tai väärinkäyttö tai ihmisoikeus- ja demokratianäkökohdat.

Esittelijän huomioita

Euroopan unionin ja Valko-Venäjän suhteet ovat kehittyneet vuosien mittaan, ja EU on 
tiivistänyt yhteistyötä Valko-Venäjän kanssa. Euroopan unionin neuvoston mukaan on 
toteutettu seuraavia toimia:
 tekninen vuoropuhelu erityisaiheista 
 yhteistyö itäisen kumppanuuden monenvälisten toimien puitteissa
 tuki kansalaisyhteiskunnalle sekä tukahduttamistoimien uhreille
 neuvottelujen käynnistäminen viisumimenettelyn helpottamista ja takaisinottoa 

koskevista sopimuksista tammikuussa 2014 ja liikkuvuuskumppanuudesta vuonna 2015
 vuoropuhelu uudistuksista, joita Valko-Venäjän nykyaikaistaminen edellyttää, sekä 

mahdollisuuksista kehittää suhteita EU:n kanssa (sekä EU:n mahdollisesta 
rahoitustuesta).

Valko-Venäjä pyrkii näin ollen edistämään yleismaailmallisten vapauksien, 
oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien kunnioittamista, mukaan lukien sanan- ja 
ilmaisunvapaus, tiedotusvälineiden vapaus ja työntekijöiden perusoikeudet. Edellä 
mainittujen olisi jatkossakin oltava perusedellytyksiä Valko-Venäjää koskevaa EU:n 
politiikkaa määriteltäessä. 

Viisumien myöntämisen helpottamista koskevat neuvottelut Valko-Venäjän kanssa saatettiin 
vastikään päätökseen. Helpottamalla viisumien myöntämistä unionin ja Valko-Venäjän 
kansalaisille vastavuoroisuutta noudattaen pyritään helpottamaan ihmisten välistä 
vuorovaikutusta, joka on taloudellisten, humanitaaristen, kulttuuristen, tieteellisten ja muiden 
siteiden vakaan kehittymisen tärkeä edellytys.

Sopimuksen tarkoituksena on vastavuoroisuutta noudattaen helpottaa viisumien myöntämistä 
unionin ja Valko-Venäjän kansalaisille sellaista oleskelua varten, jonka on tarkoitus kestää 
enintään 90 päivää minkä tahansa 180 päivän jakson aikana. 
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Lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumimenettelyn helpottaminen tiettyjen henkilöryhmien 
osalta ei muuta Valko-Venäjän kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksiä, joista 
säädetään Schengenin rajasäännöstössä lyhytaikaisen oleskelun osalta ja jäsenvaltioiden 
kansallisessa lainsäädännössä pitkäaikaisen oleskelun osalta. Se ei myöskään merkitse sitä, 
että maahantulon ja oleskelun ehtojen täyttämistä ei valvottaisi. Valko-Venäjän kansalaisten 
on jatkossakin perusteltava matkansa tarkoitus ja edellytykset.
Viisumien myöntämisen helpottaminen antaa Valko-Venäjälle myös mahdollisuuden jatkaa 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aloilla tarvittavien uudistusten täytäntöönpanoa. 

Esittelijä korostaa seuraavien näkökohtien merkitystä sopimuksen voimaantulon 
yhteydessä:

– Valko-Venäjän viranomaisten olisi laadittava viisuminhakijoille yleinen perustiedote 
lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävien viisumien hakemismenettelyistä ja -
edellytyksistä sekä kyseisten viisumien voimassaolosta, jotta lyhytaikaista oleskelua 
varten myönnettävien viisumien myöntämismenettelyjä ja tarvittavia liiteasiakirjoja 
koskevat tiedot olisivat yhdenmukaiset.

– Valko-Venäjän olisi ilmoitettava EU:lle säännöllisesti toimenpiteistä, joita se toteuttaa 
välttääkseen sen, että samalle ihmiselle myönnetään useita matkustusasiakirjoja, 
kehittääkseen matkustusasiakirjojen teknisiä turvaominaisuuksia sekä varmistaakseen 
matkustusasiakirjojen myöntämisen yksilöllisyyden.

– Valko-Venäjän olisi ilmoitettava viipymättä, jos se ottaa käyttöön uusia 
matkustusasiakirjoja tai muuttaa olemassa olevia matkustusasiakirjoja, ja toimitettava 
näiden matkustusasiakirjojen mallit ja kuvaukset.

– Koska on tärkeää, että sopimus pannaan tehokkaasti täytäntöön, Valko-Venäjän olisi 
huolehdittava siitä, että konsulaatteihin palkataan riittävästi henkilöstöä ja että niiden 
henkilöstömäärä myös pidetään riittävänä.

Esittelijä katsoo, että tämä viisumien myöntämisen helpottamista koskeva sopimus tarjoaa 
EU:lle ja Valko-Venäjälle mahdollisuuden keskinäiseen lähentymiseen ja että sen myötä 
voidaan välttää jakolinjojen muodostuminen EU:n ja sen naapurimaan välille.

Esittelijä ehdottaa, että nämä positiiviset kehitykset huomioon ottaen Euroopan parlamentin 
olisi annettava tukensa tämän sopimuksen hyväksymiselle.
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21.2.2020

ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

esityksestä neuvoston päätökseksi viisumien myöntämisen helpottamista koskevan 
sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan välillä
(12362/2019 – C9-0013/2020 – 2019/0182(NLE))

Valmistelija: Petras Auštrevičius

LYHYET PERUSTELUT

Ihmisten välisten kontaktien helpottaminen edistämällä liikkuvuutta turvallisessa ja hyvin 
hallinnoidussa ympäristössä on itäisen kumppanuuden johtavia periaatteita. Viisumipakon 
poistaminen pysyy yksittäisten kumppanimaiden ja EU:n yhteisenä, väestöä hyödyttävänä 
tavoitteena.

Esittelijä pitää ehdotusta myönteisenä kehityksenä EU:n ja Valko-Venäjän suhteissa ja 
korostaa sen merkitystä Valko-Venäjän kansalaisille, jotka voivat olla yhteydessä EU:n 
kansalaisiin ja tutustua eurooppalaiseen todellisuuteen, kulttuuriin ja elämäntapaan. Toteaa, 
että Valko-Venäjän vaaliprosessit ja poliittinen järjestelmä eivät noudata eurooppalaisia ja 
kansainvälisiä normeja eivätkä varmista ja suojele yleismaailmallisia perusvapauksia. Vuoden 
2019 parlamenttivaaleissa ilmeni merkittäviä menettelyllisiä puutteita, muun muassa 
oppositiopuolueisiin ja ehdokkaisiin kohdistettuja rajoittavia toimenpiteitä, eivätkä vaalit 
osoittaneet demokratian tilan parantuneen. Sen vuoksi viisumien myöntämisen helpottamista 
koskevaa sopimusta olisi käytettävä ruohonjuuritason yhteistyön lisäämiseen sekä 
Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen ja tukemiseen.

Komissio suositteli jo Euroopan naapuruuspolitiikan (ENP) lujittamisesta 4. joulukuuta 2006 
antamassaan tiedonannossa, että itäisten naapurimaiden kanssa olisi käynnistettävä 
takaisinottamista ja viisumikäytäntöjen helpottamista koskevat neuvottelut.

Itäisen kumppanuuden perustamista koskevassa, 7. toukokuuta 2009 annetussa Prahan 
huippukokouksen yhteisessä julkilausumassa korostetaan, että on tärkeää tukea kansalaisten 
liikkuvuutta turvallisessa ympäristössä viisumikäytäntöjen helpottamista ja takaisinottoa 
koskevien sopimusten avulla. Julkilausumassa viisumipakon poistaminen asetetaan pitkän 
aikavälin tavoitteeksi, jonka yhteydessä turvallisuutta on parannettava rajat ylittävän 
rikollisuuden ja laittoman maahanmuuton torjumiseksi. Syyskuussa 2011 pidetyssä Varsovan 
huippukokouksessa ja marraskuussa 2013 pidetyssä Vilnan huippukokouksessa vahvistettiin 
nämä tavoitteet ja korostettiin erityisesti, että tulevaan yhteistyöhön ja koordinointiin tulisi 
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sisältyä pyrkimys laittoman siirtolaisuuden ehkäisyyn ja torjumiseen, turvallisen ja hyvin 
hallitun maahanmuuton ja liikkuvuuden edistämiseen sekä yhdennettyyn rajaturvallisuuteen. 
Brysselissä marraskuussa 2017 pidetyssä huippukokouksessa korostettiin, että viisumien 
myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen ja takaisinottosopimuksen tekeminen 
Valko-Venäjän kanssa tasoittaisi tietä liikkuvuuden edistymiselle ja lisäisi samalla 
turvallisuutta.

Jäsenvaltiot sopivat joulukuussa 2005 Coreperissa viisumien myöntämisen helpottamista 
koskevan EU:n politiikan kehittämiseen liittyvästä yhteisestä lähestymistavasta, jonka 
mukaan sopimusta viisumien myöntämisen helpottamisesta ei pidä tehdä ennen 
takaisinottosopimusta.

EU:n ja Valko-Venäjän suhteissa on edistytty neljän viime vuoden aikana. Valko-Venäjä on 
osallistunut itäiseen kumppanuuteen erityisesti sen monenvälisissä kokoonpanoissa. EU:n ja 
Valko-Venäjän vuotuinen ihmisoikeusvuoropuhelu aloitettiin uudelleen Valko-Venäjän 
viranomaisten aloitteesta vuonna 2015. Liikkuvuuskumppanuus käynnistettiin vuonna 2016. 
Se osoittautui keskeiseksi välineeksi kehitettäessä muuttoliikettä koskevaa yhteistyötä ja 
parannettaessa EU:n ja Valko-Venäjän kansalaisten liikkuvuutta hyvin hallinnoidussa ja 
turvallisessa ympäristössä. Valko-Venäjän on toteutettava lisää konkreettisia toimia 
yleismaailmallisten perusvapauksien, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseksi. Ne ovat edelleen avainasemassa muotoiltaessa EU:n tulevaa 
Valko-Venäjän-politiikkaa ”kriittisen sitoutumisen” hengessä.

Päätösehdotuksessa otetaan huomioon Valko-Venäjän kanssa tehtävän yhteistyön nykyiset 
puitteet, erityisesti edellä mainittu liikkuvuuskumppanuus, itäisen kumppanuuden 
huippukokousten julkilausumat sekä neuvottelut EU:n ja Valko-Venäjän kumppanuuden 
painopisteistä. Samanlaiset sopimukset on jo tehty Armenian, Azerbaidžanin, Georgian, 
Moldovan ja Ukrainan kanssa.

Neuvosto antoi 28. helmikuuta 2011 virallisesti luvan neuvotella viisumien myöntämisen 
helpottamista koskevasta sopimuksesta Valko-Venäjän kanssa. Neuvottelut aloitettiin 
kesäkuussa 2014, ja sovittu teksti parafoitiin 17. kesäkuuta 2019. Euroopan unioni ja 
Valko-Venäjä allekirjoittivat lopulta viisumien myöntämisen helpottamista koskevan 
sopimuksen ja takaisinottosopimuksen 8. tammikuuta 2020.

Sopimuksen tekemistä koskevassa päätösehdotuksessa pyritään helpottamaan 
vastavuoroisuutta noudattaen viisumien myöntämistä unionin ja Valko-Venäjän kansalaisille 
sellaista oleskelua varten, jonka on tarkoitus kestää enintään 90 päivää minkä tahansa 
180 päivän jakson aikana, ja vahvistetaan viisumihakemuksen käsittelymaksuksi 35 euroa. 
Päätösehdotus sisältää EU:n viisumikäytäntöjen helpottamista koskevien sopimusten 
vakioelementtejä, joissa vahvistetaan aikarajat viisumin myöntämistä koskeville päätöksille, 
viisumimaksut ja vapautukset maksuista, vaaditut asiakirjat ja poikkeukset sekä tiettyihin 
henkilöryhmiin sovellettavien perusteiden yksinkertaistaminen. Lisäksi ehdotukseen sisältyy 
yhteinen julistus matkustusasiakirjoja koskevasta yhteistyöstä ja matkustusasiakirjojen 
turvallisuutta koskevasta säännöllisestä tietojenvaihdosta sekä yhteinen julistus lyhytaikaista 
oleskelua varten myönnettävien viisumien hakemisen yhteydessä toimitettavien tietojen ja 
asiakirjojen yhdenmukaistamisesta. Näillä määräyksillä kehitetään Schengenin säännöstöä, 
eivätkä ne koske Yhdistynyttä kuningaskuntaa, Irlantia ja Tanskan kuningaskuntaa, joita 
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kehotetaan, kuten Schengenin sopimuksen osapuolina olevia EU:n ulkopuolisia maita, 
tekemään kahdenvälisiä viisumien myöntämisen helpottamista koskevia sopimuksia.

Liikkuvuuden helpottaminen lisää ihmisten välisiä yhteyksiä, jotka ovat olennaisia 
taloudellisten, kaupallisten, sosiaalisten, kulttuuristen ja muiden suhteiden kehittämisen 
kannalta. Näin ollen se on olennaisen tärkeää itäisen kumppanuuden toteuttamisen kannalta 
varsinkin, kun pitkän aikavälin tavoitteena on täydellinen viisumivapaus.

Viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen olisi tultava voimaan 
samanaikaisesti takaisinottosopimuksen kanssa, koska nämä kaksi sopimusta liittyvät 
toisiinsa.

******

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokuntaa suosittamaan, että esitys neuvoston päätökseksi viisumien 
myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja 
Valko-Venäjän tasavallan välillä hyväksytään.
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