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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par Nolīguma starp Eiropas Savienību un 
Baltkrievijas Republiku par vīzu atvieglotu izsniegšanu noslēgšanu 
(12362/2019– C9-0013/2020 – 2019/0182(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (12362/2019),

– ņemot vērā projektu nolīgumam starp Eiropas Savienību un Baltkrievijas Republiku par 
vīzu atvieglotu izsniegšanu (12363/2019),

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 77. panta 2. punkta a) apakšpunktu un 218. panta 6. punkta 
otrās daļas a) apakšpunktu (C9-0013/2020),

– ņemot vērā Reglamenta 105. panta 1. un 4. punktu un 114. panta 7. punktu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ieteikumu (A9-0090/2020),

1. sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem, kā arī Baltkrievijas Republikas valdībai un parlamentam.
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PASKAIDROJUMS

Vispārīga informācija 

Austrumu partnerības samita deklarācijā, kas pieņemta 2009. gada 7. maijā, Savienība un 
partnervalstis apliecināja politisko atbalstu vīzu režīma liberalizēšanai drošā vidē un atkārtoti 
apliecināja nodomu veikt pakāpeniskus pasākumus, lai pienācīgā laikā saviem pilsoņiem 
panāktu bezvīzu režīmu.

Attiecīgi Komisija 2010. gada 12. novembrī Padomei iesniedza ieteikumu ar mērķi saņemt 
sarunu norādes sarunu vešanai ar Baltkrievijas Republiku par nolīgumiem par īstermiņa vīzu 
atvieglotu izsniegšanu un par to personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti.

Sarunas ar Baltkrieviju tika oficiāli sāktas Briselē 2014. gada 30. janvārī un to rezultātā 2019. 
gada 17. jūnijā tika parafēts nolīgums. Tikmēr Baltkrievija, Eiropas Savienība un septiņas 
iesaistītās dalībvalstis (Bulgārija, Rumānija, Lietuva, Polija, Ungārija, Somija 
un Latvija)  2016. gada 13. oktobrī parakstīja kopīgu deklarāciju par mobilitātes partnerību.

Nolīguma mērķis un saturs 

Eiropas Savienības un Baltkrievijas Republikas nolīguma par vīzu atvieglotu izsniegšanu 
(turpmāk “nolīgums”) mērķis ir uz savstarpīguma pamata atvieglot vīzu izsniegšanu Eiropas 
Savienības un Baltkrievijas pilsoņiem plānotās uzturēšanās periodam, kas nepārsniedz 
90 dienas jebkurā 180 dienu periodā.

Daži no galvenajiem nolīguma grozījumiem ir šādi:

– attiecībā uz visiem vīzas pieteikuma iesniedzējiem lēmums par vīzas izsniegšanu vai 
neizsniegšanu ir principā jāpieņem 10 kalendāro dienu laikā. Ja nepieciešama turpmāka 
pārbaude, šo termiņu var pagarināt ne vairāk kā līdz 30 kalendārajām dienām. Steidzamos 
gadījumos termiņu var samazināt līdz divām darbdienām vai mazāk;

– nodeva, ko iekasē par vīzas pieteikumu izskatīšanu no Eiropas Savienības un Baltkrievijas 
pilsoņiem, ir EUR 35. Šī nodeva tiks piemērota visiem vīzas pieteikuma iesniedzējiem. Turklāt 
no šīs vīzas nodevas ir atbrīvotas šādas personu kategorijas: bērni līdz 12 gadu vecumam, 
personas ar invaliditāti, tuvi radinieki, oficiālu delegāciju locekļi;

– dokumenti, kas vajadzīgi, lai pamatotu ceļojuma mērķi, ir vienkāršoti dažām pieteikuma 
iesniedzēju kategorijām (piemēram, tuviem radiniekiem, uzņēmējiem, oficiālu delegāciju 
locekļiem, pamatskolas un vidusskolas skolēniem, studentiem, personām, kas piedalās zinātnes, 
kultūras un sporta pasākumos, žurnālistiem u. c.);

– dažām personu kategorijām (piemēram, valdību, parlamentu un tiesu amatpersonām, oficiālu 
delegāciju pastāvīgajiem locekļiem, laulātajiem un bērniem, kas apmeklē Eiropas Savienības 
pilsoņus, kuri likumīgi uzturas Baltkrievijas teritorijā, vai Baltkrievijas Republikas pilsoņiem, 
kuri likumīgi uzturas kādā dalībvalstī, personām, kas piedalās oficiālās, zinātniskās vai kultūras 
apmaiņas programmās vai pārrobežu programmās, starptautiskos sporta pasākumos) ir 
paredzēti vienkāršoti nosacījumi vairākkārtējas ieceļošanas vīzu izsniegšanai, kuru derīguma 
termiņš ir no 1 līdz 5 gadiem;
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– Eiropas Savienības un Baltkrievijas Republikas pilsoņi, kuriem ir derīga biometriskā 
diplomātiskā pase, un personas, kurām ir derīga ES ceļošanas atļauja, īstermiņa uzturēšanās 
gadījumos atbrīvo no vīzas prasības. Tomēr Komisijai, apspriežoties ar dalībvalstīm, pirms 
nolīguma noslēgšanas būs jāveic Baltkrievijas pasu izsniegšanas sistēmas galīgais novērtējums.

Nolīguma preambulā ir uzsvērta nozīme, kāda ir Pušu sadarbības pamatprincipiem, kā arī 
pienākumiem un atbildībai, tostarp cilvēktiesību un demokrātijas principu ievērošanu, kas izriet 
no Pusēm saistošajiem attiecīgajiem starptautiskajiem instrumentiem.

Puses var pilnībā vai daļēji apturēt nolīguma darbību jebkādu iemeslu dēļ, tostarp tāda 
apturēšanas pamatojuma dēļ kā nolīguma noteikumu pārkāpšana vai ļaunprātīga izmantošana 
un cilvēktiesību un demokrātijas apsvērumi.

Referenta piebildes

Gadu gaitā ES un Baltkrievijas attiecības ir attīstījušās, ES padziļinot sadarbību ar Baltkrieviju. 
Saskaņā ar ES Padomes sniegto informāciju veiktie pasākumi ietver:

 tehniskus dialogus par konkrētiem tematiem, 
 sadarbību Austrumu partnerības daudzpusējo pasākumu ietvaros,
 atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai un represiju upuriem,
 2014. gada janvārī sāktās sarunas par vīzu režīma atvieglošanas un atpakaļuzņemšanas 

nolīgumiem un 2015. gadā sāktās sarunas par mobilitātes partnerību,
 dialogu par reformām, kas ir vajadzīgas, lai modernizētu Baltkrieviju, un par iespējām 

attīstīt attiecības ar ES (tostarp par iespējamu ES finanšu atbalstu).

Tādēļ Baltkrievija iesaistās pamatbrīvību, tiesiskuma un cilvēktiesību, tostarp vārda un 
plašsaziņas līdzekļu brīvības, un darba tiesību ievērošanas uzlabošanā. Tam arī turpmāk 
vajadzētu būt pamatkritērijam, lai noteiktu ES politiku attiecībā uz Baltkrieviju. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, nesen tika pabeigta vīzu režīma atvieglošana ar Baltkrieviju, lai 
atvieglotu cilvēku savstarpējos sakarus, kas ir būtisks nosacījums noturīgu ekonomisko, 
humāno, kultūras, zinātnisko un citu attiecību veidošanā, uz savstarpīguma pamata atvieglojot 
vīzu izsniegšanu Savienības un Baltkrievijas pilsoņiem.

Nolīguma mērķis ir uz savstarpības pamata atvieglot vīzu izsniegšanu Savienības un 
Baltkrievijas pilsoņiem paredzētās uzturēšanās laikposmam, kas nepārsniedz 90 dienas jebkurā 
180 dienu periodā. 

Īstermiņa bezvīzu režīms konkrētām pieteikuma iesniedzēju kategorijām nemainīs Baltkrievijas 
pilsoņiem piemērojamos ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus, kas par īstermiņa 
uzturēšanos izklāstīti Šengenas Robežu kodeksā un par ilgtermiņa uzturēšanos — dalībvalstu 
tiesību aktos. Turklāt tas nenozīmēs, ka netiks kontrolēti ieceļošanas un uzturēšanās apstākļi. 
Baltkrievijas pilsoņiem būs jāsniedz pamatojums par sava brauciena mērķiem un apstākļiem.
Vīzu režīma liberalizācijas process sniedz arī iespēju Baltkrievijai turpināt īstenot 
nepieciešamās reformas brīvības, drošības un tiesiskuma jomā. 

Referents uzsver, ka, stājoties spēkā šim nolīgumam, ir svarīgi šādi aspekti:



PE644.818v02-00 8/15 RR\1203850LV.docx

LV

– lai saskaņotu informāciju par īstermiņa vīzu izsniegšanas procedūrām un dokumentiem, 
kas jāiesniedz, piesakoties īstermiņa vīzām, Baltkrievijas iestādēm būtu jāsagatavo 
pamatinformācija pieteikumu iesniedzējiem par īstermiņa vīzu pieteikuma procedūrām 
un nosacījumiem un par to derīgumu;

– Baltkrievijas iestādēm būtu regulāri jāinformē ES par pasākumiem, kas veikti, lai 
novērstu ceļošanas dokumentu pavairošanu, izstrādātu ceļošanas dokumentu drošības 
tehniskos aspektus, kā arī par pasākumiem, kas saistīti ar ceļošanas dokumentu 
izdošanas personalizācijas procesu;

– Baltkrievijai būtu bez liekas kavēšanās jāsniedz informācija par jaunu ceļošanas 
dokumentu ieviešanu vai esošo ceļošanas dokumentu mainīšanu un jāiesniedz šo 
ceļošanas dokumentu paraugi un to apraksts;

– Atzīstot to, cik svarīga ir nolīguma efektīva īstenošana, Baltkrievijai būtu jānodrošina 
savos konsulātos pietiekams darbinieku skaits.

Referents secina, ka šis nolīgums par vīzu atvieglotu izsniegšanu sniedz iespēju ES un 
Baltkrievijai tuvināties un izvairīties no nodalošas šķirtnes izveidošanas starp ES un tās 
kaimiņu.

Referents ierosina Eiropas Parlamentam atbalstīt šo nolīgumu, ņemot vērā šos pozitīvos 
uzlabojumus.
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21.2.2020

ĀRLIETU KOMITEJAS ATZINUMS

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

par projektu Padomes lēmumam par Nolīguma starp Eiropas Savienību un Baltkrievijas 
Republiku par vīzu atvieglotu izsniegšanu noslēgšanu
(12362/2019 – C9-0013/2020 – 2019/0182(NLE))

Atzinuma sagatavotājs: Petras Auštrevičius

ĪSS PAMATOJUMS

Viens no Austrumu partnerības vadošajiem principiem ir cilvēku savstarpējo kontaktu 
intensificēšana, uzlabojot mobilitāti drošā un labi pārvaldītā vidē. Vīzu režīma liberalizācija 
joprojām ir atsevišķu partnervalstu un ES kopīgs mērķis visu iedzīvotāju interesēs.

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē priekšlikumu kā pozitīvu attīstību ES un Baltkrievijas 
attiecībās un uzsver, ka tam ir svarīga nozīme, lai Baltkrievijas iedzīvotāji piedalītos dialogā 
ar ES pilsoņiem un iepazītos ar Eiropas realitāti, tās kultūru un dzīvesveidu. Atzīst, ka 
vēlēšanu procesi un politiskā sistēma Baltkrievijā neatbilst Eiropas un starptautiskajiem 
standartiem un nenodrošina un neaizsargā vispārējās pamatbrīvības. Parlamenta vēlēšanās 
2019. gadā bija būtiskas procesuālas nepilnības, tostarp ierobežojoši pasākumi pret opozīcijas 
partijām un kandidātiem, un nebija vērojama uzlabošanās attiecībā uz demokrātiju. Tādēļ 
nolīgums par vīzu atvieglotu izsniegšanu būtu jāizmanto, lai uzlabotu sadarbību vietējā līmenī 
un vēl vairāk stiprinātu un atbalstītu Baltkrievijas pilsonisko sabiedrību. 

Jau savā 2006. gada 4. decembra paziņojumā par Eiropas kaimiņattiecību politikas (EKP) 
nostiprināšanu Komisija ieteica uzsākt sarunas ar Eiropas kaimiņattiecību politikas valstīm 
par atpakaļuzņemšanu un vīzu režīma atvieglošanu. 

Prāgas samitā 2009. gada 7. maijā pieņemtajā kopīgajā deklarācijā, ar ko izveido Austrumu 
partnerību, uzsvēra, cik svarīgi ir veicināt iedzīvotāju mobilitāti drošā vidē, atvieglojot vīzu 
režīmu un slēdzot nolīgumus par atpakaļuzņemšanu. Deklarācijā vīzu režīma liberalizācija 
tika noteikta kā ilgtermiņa mērķis, kas jāpapildina ar uzlabotiem drošības nosacījumiem, lai 
apkarotu pārrobežu noziedzību un neatbilstīgu migrāciju. Varšavas samitā 2011. gada 
septembrī un Viļņas samitā 2013. gada novembrī šos mērķus atkārtoti apstiprināja, it sevišķi 
uzsverot, ka turpmākās sadarbības un koordinācijas mērķim vajadzētu būt nelegālas 
migrācijas novēršanai un apkarošanai, drošas un labi pārvaldītas migrācijas un mobilitātes 
veicināšanai un integrētai robežu pārvaldībai. Briseles samitā 2017. gada novembrī tika 
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uzsvērts, ka vīzu režīma atvieglošanas nolīguma un atpakaļuzņemšanas nolīguma noslēgšana 
ar Baltkrieviju pavērtu ceļu turpmākam progresam mobilitātes jomā, vienlaikus palielinot 
drošību. 

Ievērojot vienoto pieeju ES politikas izstrādei vīzu režīma atvieglošanas jomā, kuru 
dalībvalstis 2005. gada decembrī pieņēma COREPER, nolīgums par vīzu atvieglotu 
izsniegšanu netiek noslēgts, ja vispirms nav noslēgts atpakaļuzņemšanas nolīgums.

Pēdējo četru gadu laikā ir bijis vērojams progress ES un Baltkrievijas attiecībās. Baltkrievija 
piedalās Austrumu partnerībā, proti, tās daudzpusējo formātu ietvaros. Pēc Baltkrievijas 
iestāžu iniciatīvas 2015. gadā atsākās ikgadējs ES un Baltkrievijas cilvēktiesību dialogs. 
2016. gadā tika uzsākta mobilitātes partnerība; tā ir kļuvusi par vienu no galvenajiem 
instrumentiem mūsu sadarbības attīstīšanā attiecībā uz migrāciju, uzlabojot ES un 
Baltkrievijas pilsoņu  mobilitāti drošā un labi pārvaldītā vidē. Turklāt reālajiem Baltkrievijas 
spertajiem soļiem virzībā uz universālo pamatbrīvību, tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošanu 
joprojām būs izšķirošā nozīme ES turpmākās politikas attiecībā pret Baltkrieviju veidošanā, 
kritiskas iesaistīšanās gaisotnē.

Ierosinātajā lēmumā ir ņemts vērā un atspoguļots pašreizējais satvars sadarbībai ar 
Baltkrieviju, jo īpaši iepriekš minētā mobilitātes partnerība, Austrumu partnerības samitu 
deklarācijas, kā arī sarunas par ES un Baltkrievijas partnerības prioritātēm. Līdzīgi nolīgumi 
ir jau noslēgti ar Armēniju, Azerbaidžānu, Gruziju, Moldovu un Ukrainu.

Padome 2011. gada 28. februārī piešķīra oficiālās pilnvaras risināt sarunas par nolīgumu ar 
Baltkrieviju par vīzu atvieglotu izsniegšanu. Sarunas sākās 2014. gada jūnijā, un tekstu, par 
kuru bija notikusi vienošanās, parafēja 2019. gada 17. jūnijā. Visbeidzot 2020. gada 8. janvārī 
Eiropas Savienība un Baltkrievija parakstīja nolīgumu par vīzu atvieglotu izsniegšanu un 
nolīgumu par atpakaļuzņemšanu.

Ierosinātā lēmuma par nolīguma noslēgšanu mērķis ir uz savstarpības pamata atvieglot vīzu 
izsniegšanu ES un Baltkrievijas pilsoņiem paredzētās uzturēšanās laikposmam, kas 
nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu periodā, un tajā tiek noteikta vīzas nodeva par 
pieteikumu apstrādi 35 EUR apmērā. Tajā ir iekļauti ES vīzu režīma atvieglošanas nolīgumu 
standarta elementi, kas nosaka kavēšanos attiecībā uz lēmumu par vīzas izsniegšanu, nodevas 
un atbrīvojumus no tām, nepieciešamo dokumentāciju un atbrīvojumus, kā arī kritēriju 
vienkāršošanu attiecībā uz atsevišķām personu kategorijām. Turklāt priekšlikumā ir iekļauta 
Kopīga deklarācija par sadarbību jautājumos, kas saistīti ar ceļošanas dokumentiem un 
regulāru apmaiņu ar informāciju par ceļošanas dokumentu drošību, kā arī Kopīga deklarācija 
par informācijas saskaņošanu attiecībā uz īstermiņa vīzu izsniegšanas procedūrām un 
dokumentiem, kas jāiesniedz, pieprasot īstermiņa vīzas. Šie noteikumi pilnveido Šengenas 
acquis un neattiecas uz Apvienoto Karalisti, Īriju un Dānijas Karalisti, kuras ir aicinātas 
noslēgt divpusējus nolīgumus par vīzu atvieglotu izsniegšanu, tāpat kā tās valstis, kas nav ES 
dalībvalstis, bet ir Šengenas nolīguma puses.

Mobilitātes uzlabošana sekmēs cilvēku tiešu savstarpējo saskarsmi, kas ir būtisks elements 
ekonomikas, tirdzniecības, sociālo, kultūras un citu saikņu attīstīšanā. Tādējādi tā ir pamats 
Austrumu partnerības īstenošanai, neaizmirstot, ka ilgtermiņa mērķis ir vīzu režīma pilnīga 
liberalizācija.

Nolīgumam par vīzu režīma atvieglošanu būtu jāstājas spēkā vienlaikus ar atpakaļuzņemšanas 
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nolīgumu, jo abi nolīgumi ir saistīti.

******

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju 
ieteikt apstiprināt projektu Padomes lēmumam par Nolīguma starp Eiropas Savienību un 
Baltkrievijas Republiku par vīzu atvieglotu izsniegšanu noslēgšanu.
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ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts Nolīguma starp Eiropas Savienību un Baltkrievijas Republiku par vīzu 
atvieglotu izsniegšanu noslēgšana
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