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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és a Belarusz Köztársaság közötti, a vízumok kiadásának 
megkönnyítéséről szóló megállapodás aláírásáról szóló tanácsi határozatra irányuló 
tervezetről 
(12362/2019– C9-0013/2020 – 2019/0182(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (12362/2019),

– tekintettel az Európai Unió és a Belarusz Köztársaság közötti, a vízumok kiadásának 
megkönnyítéséről szóló megállapodás tervezetére (12363/2019),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 77. cikke (2) bekezdése a) 
pontjának és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának értelmében a 
Tanács által benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C9-0013/2020),

– tekintettel az eljárási szabályzata 105. cikkének (1) és (4) bekezdésére és 114. cikkének 
(7) bekezdésére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság véleményére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság ajánlására (A9-
0090/2020),

1. egyetért a megállapodás megkötésével;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Belarusz Köztársaság kormányának és 
parlamentjének.



PE644.818v02-00 6/15 RR\1203850HU.docx

HU

INDOKOLÁS

Előzmények 

A keleti partnerség 2009. május 7-i csúcstalálkozóján elfogadott nyilatkozattal összefüggésben 
az Unió és a partnerországok kifejezték politikai támogatásukat a vízumrendszernek egy biztos 
és biztonságos környezetben való liberalizációja tekintetében, és ismét megerősítették arra 
irányuló szándékukat, hogy fokozatos lépéseket tegyenek annak érdekében, hogy kellő időben 
vízummentes rendszert hozzanak létre állampolgáraik számára.

Erre alapozva a Bizottság 2010. november 12-én ajánlást terjesztett a Tanács elé azzal a céllal, 
hogy irányelveket kapjon a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának 
megkönnyítéséről és a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló 
megállapodásokkal kapcsolatban a Belarusz Köztársasággal folytatandó tárgyalásokra.

A Belarusszal folytatott tárgyalások hivatalosan 2014. január 30-án kezdődtek meg 
Brüsszelben, és egy 2019. június 17-én parafált megállapodáshoz vezettek. Időközben 
Belarusz, az Európai Unió és hét résztvevő tagállam (Bulgária, Románia, Litvánia, 
Lengyelország, Magyarország, Finnország
és Lettország) mobilitási partnerségről szóló együttes nyilatkozatot írt alá 2016. október 13-án.

A megállapodás célja és tartalma 

Az Európai Unió és a Belarusz Köztársaság közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről 
szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) célja, hogy kölcsönösen megkönnyítse 
az Unió polgárai és Belarusz állampolgárai számára történő vízumkiadást, bármely 180 napos 
időszakban 90 napot meg nem haladó tervezett tartózkodás céljából.

A megállapodás legfontosabb módosításai:

- főszabályként minden vízumkérelmező esetében 10 naptári napon belül döntést kell hozni a 
vízum kiadásáról vagy elutasításáról. Ezen időtartam legfeljebb 30 naptári napra 
meghosszabbítható, amennyiben további vizsgálatra van szükség. Sürgős esetekben ez az 
időtartam két vagy kevesebb munkanapra csökkenthető;

- az Európai Unió és Belarusz állampolgárai számára 35 EUR összegű díjat számítanak fel a 
vízumkérelmek feldolgozásáért. E díjat alkalmazzák minden vízumkérelmezőre. Ezen 
túlmenően az alábbi kategóriák valamelyikébe tartozó személyek mentesülnek e vízumdíjak 
alól: 12 év alatti gyermekek, fogyatékossággal élő személyek, közeli hozzátartozók, hivatalos 
delegációk tagjai;

- a kérelmezők bizonyos kategóriái (pl. közeli hozzátartozók, üzletemberek, hivatalos 
delegációk tagjai, általános és középiskolás tanulók, diákok, tudományos, kulturális és 
sporteseményeken részt vevő személyek, újságírók stb.) számára egyszerűsítették az utazás 
céljának igazolásához szükséges dokumentumokat;

- egyszerűsített feltételek vonatkoznak az 1–5 évig érvényes, többszöri beutazásra jogosító 
vízumok bizonyos kategóriákba tartozó személyek (pl. kormánytagok, parlamentek és 
bíróságok tagjai, hivatalos delegációk állandó tagjai, a Belarusz területén jogszerűen tartózkodó 
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európai uniós polgárokat vagy valamely tagállamban jogszerűen tartózkodó belarusz 
állampolgárokat látogató házastársak és gyermekek, hivatalos, tudományos vagy kulturális 
csereprogramokban vagy határokon átnyúló programokban, nemzetközi sporteseményeken 
részt vevő személyek) számára történő kiadására;
- az Európai Unió és a Belarusz Köztársaság érvényes diplomata-útlevéllel rendelkező polgárai, 
érvényes biometrikus diplomata-útlevéllel rendelkezők és uniós laissez-passer okmánnyal 
rendelkező személyek mentesülnek a rövid távú tartózkodásra vonatkozó vízumkötelezettség 
alól. Mindazonáltal a Bizottság, a tagállamokkal konzultálva, elvégzi a Belarusz Köztársaság 
útlevél-kiállítási rendszerének végleges értékelését a megállapodás megkötése előtt.

A megállapodás preambuluma kiemeli a két fél közötti együttműködésre irányadó alapelveket, 
valamint az idevágó nemzetközi eszközökből származó, a felekre nézve kötelező olyan 
kötelezettségeket és feladatokat, mint az emberi jogok és a demokratikus elvek tiszteletben 
tartását.

A Felek e megállapodást részben vagy egészben bármilyen okból felfüggeszthetik, beleértve az 
olyan felfüggesztési okokat, mint például a megállapodás valamely rendelkezésének 
megsértése vagy az azzal való visszaélés, valamint az emberi jogokkal és a demokráciával 
kapcsolatos megfontolások.

Az előadó megállapításai

Az EU és Belarusz közötti kapcsolatok terén az évek során előrehaladás történ, és az EU 
elmélyítette kapcsolatait Belarusszal. Az Európai Unió Tanácsa szerint a megtett lépések közé 
tartoznak a következők:

 szakmai párbeszéd meghatározott témákban; 
 együttműködés a keleti partnerség multilaterális dimenziójának keretében;
 támogatás a belarusz civil társadalom és az elnyomás áldozatai számára;
 a tárgyalások megkezdése 2014 januárjában a vízumkönnyítési és visszafogadási 

megállapodásról, 2015-ben pedig a mobilitási partnerségről;
 párbeszéd a Belarusz modernizálásához szükséges reformokról, valamint kapcsolataik 

fejlesztési lehetőségeiről (ezen belül az esetleges uniós pénzügyi támogatásokról).

Belarusz ezért elkötelezett az egyetemes szabadságok, a jogállamiság és az emberi jogok – 
köztük a szólásszabadság, a véleménynyilvánítás szabadsága és a média szabadsága, valamint 
a munkavállalói jogok – tiszteletben tartásának javítása mellett. Ennek továbbra is alapvető 
kritériumnak kell maradnia az EU Belarusszal kapcsolatos politikájának meghatározása során. 

Ebben a kontextusban került sor nemrégiben a vízumkönnyítés megvalósítására Belarusszal 
azzal a céllal, hogy megkönnyítsék a gazdasági, humanitárius, kulturális, tudományos és egyéb 
kapcsolatok biztos fejlesztéséhez szükséges feltételnek tekintett emberek közötti kapcsolatokat 
azáltal, hogy a kölcsönösség alapján megkönnyítik a vízumkiadást az Unió polgárai és Belarusz 
állampolgárai számára.

A megállapodás célja, hogy kölcsönösen megkönnyítse az Unió polgárai és Belarusz 
állampolgárai számára történő vízumkiadást, bármely 180 napos időszakban 90 napot meg nem 
haladó tervezett tartózkodás céljából. 
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A kérelmezők egyes kategóriái esetén a rövid távú tartózkodásra érvényes vízummentesség 
következtében nem változnak meg a belarusz állampolgárok belépésére és tartózkodására 
vonatkozó, a rövid tartózkodást illetően a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódexben, a hosszú távú 
tartózkodást illetően pedig a tagállami jogszabályokban rögzített feltételek. Továbbá az új 
rendszerben nem szűnik meg a belépés és a tartózkodás feltételeinek ellenőrzése. A belarusz 
állampolgároknak igazolniuk kell majd utazásuk célját és feltételeit.
A vízumliberalizációs folyamat egyben lehetőséget biztosít Belarusz számára, hogy végrehajtsa 
a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség megteremtéséhez 
szükséges reformokat. 

Az előadó hangsúlyozza továbbá a következő, a megállapodás hatálybalépését követően 
fontos szempontokat:

– A rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó eljárásokkal kapcsolatos 
információk és az ilyen vízumok kérelmezésekor benyújtandó dokumentumok 
összehangolása érdekében a belarusz hatóságoknak össze kell állítaniuk a kérelmezők 
számára a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kérelmezésére vonatkozó 
eljárásokkal és feltételekekel, továbbá a vízumok érvényességével kapcsolatos alapvető 
információkat;

– A belarusz hatóságoknak rendszeresen tájékoztatniuk kell az EU-t az úti okmányok 
számának indokolatlan mértékű növekedésének elkerülése, az úti okmányok biztonsága 
technikai tényezőinek fejlesztése, valamint az úti okmányok kiadásának testre szabása 
érdekében tett intézkedésekről;

– Belarusznak indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatást kell nyújtania az új úti 
okmányok bevezetéséről vagy a létező úti okmányok módosításáról, és be kell nyújtania 
az érintett úti okmányok mintáit és azok leírását;

– Elismerve e megállapodás hatékony végrehajtásának fontosságát, Belarusznak 
megfelelő létszámot kell biztosítania és fenntartania a konzulátusokon.

Az előadó arra a következtetésre jutott, hogy a szóban forgó vízumkönnyítési megállapodás 
lehetőséget biztosít arra, hogy az Unió és a Belarusz Köztársaság szorosabb kapcsolatba 
kerüljön egymással, és elkerülhető legyen választóvonalak kialakulása az Unió és egyik 
szomszédos állama között.

Az előadó javasolja, hogy a pozitív fejleményekre való tekintettel az Európai Parlament 
támogassa e megállapodás jóváhagyását.
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21.2.2020

VÉLEMÉNY A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

az Európai Unió és a Belarusz Köztársaság közötti, a vízumok kiadásának 
megkönnyítéséről szóló megállapodás aláírásáról szóló tanácsi határozatra 
irányuló tervezetről
(COM(2019)0403 – C9 – 2019/0182(NLE))

A vélemény előadója: Petras Auštrevičius

RÖVID INDOKOLÁS

Az emberek közötti kapcsolatoknak a mobilitás egy biztonságos, jól irányított környezetben 
történő előmozdítása révén való intenzívebbé tétele a keleti partnerség egyik vezérelve. A 
vízumliberalizáció továbbra is egyaránt közös célja az egyes partnerországoknak és az EU-
nak, és a teljes népesség számára kedvező.

Az előadó üdvözli a javaslatot, amely pozitív fejlemény az EU és Belarusz közötti 
kapcsolatokban, és hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a belarusz nép párbeszédet 
folytasson az uniós polgárokkal, és megismerje az európai realitásokat, kultúrát és életmódot. 
Tudomásul veszi, hogy Belaruszban a választások során és a politikai rendszerben nem tartják 
be az európai és nemzetközi normákat, és nem biztosítják és védik az egyetemes alapvető 
szabadságokat. A 2019-es parlamenti választásokban jelentős eljárási hiányosságokat tártak 
fel, többek között az ellenzéki pártokkal és jelöltekkel szembeni korlátozó intézkedéseket, és 
a jelek szerint a demokrácia nem javult. Ezért a vízumkönnyítési megállapodást a helyi szintű 
együttműködés fokozására, valamint a belarusz civil társadalom további megerősítésére és 
támogatására kell felhasználni. 

A Bizottság már az európai szomszédságpolitika (ENP) megerősítéséről szóló, 2006. 
december 4-i közleményében ajánlást tett a visszafogadásról és a vízumkiadás 
megkönnyítéséről szóló tárgyalások megkezdésére az európai szomszédságpolitika hatálya alá 
tartozó országokkal. 

A keleti partnerséget létrehozó prágai csúcstalálkozó 2009. május 7-i közös nyilatkozata 
hangsúlyozta, hogy fontos az állampolgárok biztonságos környezetben való mobilitásának a 
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vízumkiadás megkönnyítéséről és a visszafogadásról szóló megállapodások révén történő 
támogatása. A vízumliberalizációt hosszú távú célként jelölte meg, amelyet a biztonsági 
feltételek javulásának kell kísérnie a határokon átívelő bűnözés és az illegális migráció elleni 
küzdelem érdekében. A 2011. szeptemberi varsói és a 2013. novemberi vilniusi 
csúcsértekezlet újra megerősítette ezeket a célokat, különösen azt hangsúlyozva, hogy a 
további együttműködésnek és koordinációnak ki kell terjednie az illegális migráció 
megakadályozására és az ellene folytatott küzdelemre, a biztonságos és jól irányított migráció 
és mobilitás ösztönzésére, valamint az integrált határigazgatás céljára. A 2017. novemberi 
brüsszeli csúcstalálkozó hangsúlyozta, hogy a Belarusszal kötendő vízumkönnyítési és 
visszafogadási megállapodás megnyitja az utat a mobilitás terén történő további előrelépés 
előtt, ugyanakkor növeli a biztonságot. 

2005 decemberében a COREPER kertében megegyezés született a tagállamok között a 
vízumkönnyítéssel kapcsolatos uniós politika fejlesztésére irányuló közös megközelítésről, 
amely alapján érvényben lévő visszafogadási megállapodás nélkül nem kerülhet sor 
vízumkönnyítési megállapodás megkötésére.

Az elmúlt négy évben előrelépés történt az EU és Belarusz közötti kapcsolatokban. Belarusz 
részt vesz a keleti partnerségben, különösen annak többoldalú formációiban. A belarusz 
hatóságok kezdeményezésére 2015-ben újraindult az éves EU–Belarusz emberi jogi 
párbeszéd. 2016-ban mobilitási partnerséget indítottak. Ez kulcsfontosságú eszköznek 
bizonyult a migrációval kapcsolatos együttműködés fejlesztésében, ugyanakkor fokozta az 
uniós és a belarusz polgárok mobilitását egy jól irányított és biztonságos környezetben. Ezen 
túlmenően az egyetemes alapvető szabadságok, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben 
tartása érdekében Belarusz által tett konkrét lépések – az építő jellegű kritika szellemében – 
kulcsfontosságúak lesznek a Belarusz viszonylatában folytatott uniós politika jövőbeli 
alakulása szempontjából.

A javasolt határozat figyelembe veszi és tükrözi a Belarusszal folytatott együttműködés 
meglévő keretét, különösen a fent említett mobilitási partnerséget, a keleti partnerségi 
csúcstalálkozók nyilatkozatait, valamint az EU–Belarusz partnerségi prioritásokról folytatott 
tárgyalásokat. Hasonló megállapodásokat kötöttünk már Örményországgal, Azerbajdzsánnal, 
Grúziával, Moldovával és Ukrajnával.

A Tanács 2011. február 28-án adta meg a hivatalos felhatalmazást a Belorusszal kötendő, a 
vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodásra irányuló tárgyalásokra. A 
tárgyalások 2014 júniusában kezdődtek, és az elfogadott szöveg szignálására 2019. június 17-
én került sor. Az Európai Unió és Belarusz végül 2020. január 8-án írta alá a vízumkönnyítési 
megállapodást és a visszafogadási megállapodást.

A megállapodás aláírásáról szóló javasolt határozat célja, hogy kölcsönösen megkönnyítse az 
Unió polgárai és Belarusz állampolgárai számára történő vízumkiadást, bármely 180 napos 
időszakban 90 napot meg nem haladó tervezett tartózkodás céljából, és a vízumkérelmi eljárás 
díját 35 euróban határozza meg. Magában foglalja az uniós vízumkönnyítési megállapodások 
standard elemeit, amelyek meghatározzák a vízumkiadásra vonatkozó döntés késedelmét, a 
vízumdíjakat és -mentességeket, a szükséges dokumentációt és a mentességeket, valamint a 
személyek bizonyos kategóriáira vonatkozó kritériumok egyszerűsítését. A javaslat 
tartalmazza továbbá az úti okmányokkal kapcsolatos együttműködésről és az úti okmányok 
biztonságára vonatkozó információk rendszeres cseréjéről szóló együttes nyilatkozatot, 
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valamint a tájékoztatási eljárások és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok 
kérelmezésekor benyújtandó dokumentumok összehangolásáról szóló együttes nyilatkozatot. 
A rendelkezések a schengeni vívmányok továbbfejlesztését képezik, és nem alkalmazandók 
az Egyesült Királyságra, Írországra és a Dán Királyságra, amelyek felkérést kapnak arra, hogy 
kössenek kétoldalú vízumkönnyítési megállapodásokat, csakúgy, mint azok az országok, 
amelyek nem tagjai az EU-nak, de részes felei a schengeni megállapodásnak.

A mobilitás javítása megkönnyíti az emberek közötti kapcsolatokat, amelyek a gazdasági, 
kereskedelmi, társadalmi, kulturális és egyéb kapcsolatok fejlődésének lényeges elemét 
képezik. Ezért az kulcsfontosságú szerepet játszik a keleti partnerség megvalósításában, mivel 
a hosszú távú cél a teljes vízumliberalizáció.

A vízumkönnyítési megállapodásnak a visszafogadási megállapodással egyidejűleg kell 
hatályba lépnie, mivel a két megállapodás kapcsolódik egymáshoz.

******

A Külügyi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy javasolja az Európai Unió és a Belarusz Köztársaság közötti, a 
vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi 
határozattervezet jóváhagyását.
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