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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de 
Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus inzake de versoepeling 
van de afgifte van visa 
(12362/2019 – C9-0013/2019 – 2019/0182(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (12362/2019),

– gezien de ontwerpovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus 
inzake de versoepeling van de afgifte van visa (12363/2019),

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 77, lid 
2, onder a) en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a) van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (C9-0013/2020),

– gezien artikel 105, leden 1 en 4, en artikel 114, lid 7, van zijn Reglement,

– gezien het advies van de Commissie buitenlandse zaken,

– gezien de aanbeveling van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken (A9-0090/2020),

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de 
Republiek Belarus.
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TOELICHTING

Achtergrond 

In de verklaring van de top van het Oostelijk Partnerschap van 7 mei 2009 betuigden de Unie 
en de partnerlanden hun politieke steun aan de liberalisering van de visumregeling in een veilige 
en zekere omgeving en bevestigden zij hun voornemen om op termijn geleidelijk te komen tot 
een visumvrije regeling voor hun burgers.

Op basis daarvan heeft de Commissie op 12 november 2010 een aanbeveling bij de Raad 
ingediend om richtsnoeren te krijgen om over overeenkomsten te onderhandelen met de 
Republiek Belarus inzake, respectievelijk, de versoepeling van de afgifte van visa voor kort 
verblijf en de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven.

De onderhandelingen met Belarus werden officieel geopend op 30 januari 2014 in Brussel en 
hebben tot een overeenkomst geleid, die op 17 juni 2019 werd geparafeerd. In de tussentijd 
hebben Belarus, de Europese Unie en zeven deelnemende lidstaten (Bulgarije, Finland, 
Hongarije, Letland, Litouwen, Polen en Roemenië) op 13 oktober 2016 een 
gemeenschappelijke verklaring over een mobiliteitspartnerschap ondertekend.

Doel en inhoud van de overeenkomst 

De overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus inzake de versoepeling van 
de afgifte van visa (hierna “de overeenkomst” genoemd) heeft tot doel om op basis van 
wederkerigheid de afgifte van visa voor een voorgenomen verblijf van ten hoogste 90 dagen 
per periode van 180 dagen aan burgers van de Unie en Belarus te versoepelen.

De belangrijkste wijzigingen aan de overeenkomst zijn de volgende:

- in principe moet voor alle visumaanvragers binnen tien kalenderdagen worden besloten of al 
dan niet een visum wordt afgegeven. Deze termijn kan worden verlengd tot maximaal 
30 kalenderdagen indien verder onderzoek nodig is. In dringende gevallen kan de periode voor 
het nemen van een beslissing worden beperkt tot twee werkdagen of minder;

- de leges voor de behandeling van een visumaanvraag van burgers van de Europese Unie en 
Belarus bedragen 35 EUR. Alle visumaanvragers zullen deze leges moeten betalen. Hiernaast 
zullen de volgende categorieën personen worden vrijgesteld van de visumleges: kinderen jonger 
dan twaalf jaar, gehandicapten, naaste familieleden, leden van officiële delegaties;

- voor bepaalde categorieën aanvragers geldt een vereenvoudiging ten aanzien van de vereiste 
documenten betreffende het doel van de reis (bijvoorbeeld naaste familieleden, zakenlieden, 
leden van officiële delegaties, scholieren in het basis- en voortgezet onderwijs, studenten, 
deelnemers aan wetenschappelijke, culturele en sportieve evenementen, journalisten, 
enzovoort);

- de criteria voor de afgifte van meervoudige visa met een geldigheidsduur van een tot vijf jaar 
voor bepaalde categorieën personen (bijvoorbeeld leden van regeringen, parlementen en 
rechterlijke instanties, permanente leden van officiële delegaties, echtgenoten en kinderen die 
op bezoek gaan bij EU-burgers die legaal op het grondgebied van Belarus verblijven, of bij 
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burgers van de Republiek Belarus die legaal in de lidstaten verblijven, deelnemers aan officiële, 
wetenschappelijke of culturele uitwisselingsprogramma’s of grensoverschrijdende 
programma’s, deelnemers aan internationale sportevenementen);
- burgers van de Europese Unie en Belarus die houder zijn van een geldig diplomatiek 
biometrisch paspoort en houders van een geldig laissez-passer van de EU zijn vrijgesteld van 
de visumplicht voor een kort verblijf. De Commissie zal echter, in overleg met de lidstaten, 
vóór de sluiting van de overeenkomst de definitieve beoordeling van het systeem van afgifte 
van Belarus moeten verrichten.

Het belang van de grondbeginselen voor de samenwerking tussen de partijen, alsmede de 
verplichtingen en verantwoordelijkheden, met inbegrip van de eerbiediging van de 
mensenrechten en de democratische beginselen, die voortvloeien uit de desbetreffende 
internationale instrumenten waarop zij betrekking hebben, is onderstreept in een overweging 
van de overeenkomst.

De partijen hebben de mogelijkheid om de overeenkomst om welke reden dan ook geheel of 
gedeeltelijk op te schorten, waaronder om opschortingsgronden zoals de schending of het 
misbruik van een bepaling van de overeenkomst, mensenrechten- en democratieoverwegingen.

Opmerkingen van de rapporteur

In de loop der jaren zijn de betrekkingen tussen de EU en Belarus verbeterd en heeft de EU 
haar betrokkenheid bij Belarus verdiept. Volgens de Raad van de Europese Unie zijn onder 
meer de volgende stappen gezet:

 technische dialogen over specifieke onderwerpen; 
 samenwerking over het multilaterale spoor van het Oostelijk Partnerschap;
 steun aan het maatschappelijk middenveld en de slachtoffers van onderdrukking;
 de opening, in januari 2014, van onderhandelingen over overeenkomsten inzake 

visumversoepeling en overname, en de opening, in 2015, van onderhandelingen over 
een mobiliteitspartnerschap;

 dialoog over de hervormingen die nodig zijn om Belarus te moderniseren en over het 
potentieel voor het ontwikkelen van betrekkingen met de EU (inclusief mogelijke 
financiële steun van de EU).

Belarus zet zich dus in voor het verbeteren van de eerbiediging van de universele vrijheden, de 
rechtsstaat en mensenrechten, waaronder de vrijheid van meningsuiting en de media, en 
arbeidsrechten. Dit moeten fundamentele criteria blijven voor het bepalen van het beleid van 
de EU ten aanzien van Belarus. 

Tegen deze achtergrond is onlangs een visumversoepelingsovereenkomst met Belarus tot 
gesloten, teneinde de contacten tussen mensen te vergemakkelijken in het belang van een 
gestage ontwikkeling van economische, humanitaire, culturele, wetenschappelijke en andere 
banden, door de afgifte van visa aan burgers van de Unie en van Belarus op basis van 
wederkerigheid te versoepelen.

De overeenkomst heeft tot doel om op basis van wederkerigheid de afgifte van visa voor een 
voorgenomen verblijf van ten hoogste 90 dagen per periode van 180 dagen aan burgers van de 
Unie en Belarus te versoepelen. 
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De regeling inzake visumvrijstelling voor korte verblijven voor de specifieke groepen van 
aanvragers houdt geen wijziging in van de voorwaarden voor binnenkomst en verblijf van 
Belarussische burgers, zoals vastgelegd in de Schengengrenscode voor korte verblijven en in 
het nationaal recht van de lidstaten voor lange verblijven. Bovendien betekent het niet dat er 
geen controles zijn inzake de voorwaarden voor binnenkomst en verblijf. De Belarussische 
burgers zullen het doel en de omstandigheden van hun reis moeten rechtvaardigen.
Het proces van visumliberalisering is ook een gelegenheid voor Belarus om de hervormingen 
te blijven doorvoeren die nodig zijn op het gebied van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. 

De rapporteur onderstreept het belang van de volgende aspecten bij de inwerkingtreding 
van deze overeenkomst:

– teneinde de informatie over procedures voor de afgifte van visa voor kort verblijf en 
over de documenten die moeten worden overgelegd bij het aanvragen van een visum 
voor kort verblijf te harmoniseren, moeten de autoriteiten van Belarus basisinformatie 
voor aanvragers opstellen over de procedures en voorwaarden voor het aanvragen van 
een visum voor kort verblijf en de geldigheid ervan;

– de autoriteiten van Belarus moeten de EU regelmatig op de hoogte te houden van de 
maatregelen om de wildgroei van reisdocumenten tegen te gaan, de technische aspecten 
van reisdocumentenbeveiliging te ontwikkelen en de afgifte van reisdocumenten verder 
te personaliseren;

– Belarus moet onverwijld kennisgeven van de invoering van de nieuwe reisdocumenten 
of de wijziging van de bestaande reisdocumenten en de specimina van deze 
reisdocumenten en de beschrijving daarvan overleggen;

– Belarus moet het belang van een doeltreffende uitvoering van de overeenkomst 
erkennen en voldoende consulair personeel beschikbaar stellen en aanhouden.

De rapporteur komt tot de conclusie dat deze overeenkomst inzake visumversoepeling de kans 
biedt aan de EU en Belarus om dichter bij elkaar te komen en om te vermijden dat er tussen de 
EU en haar buurland scheidslijnen ontstaan.

Gezien deze positieve verbeteringen stelt de rapporteur voor dat het Europees Parlement deze 
overeenkomst goedkeurt.
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21.2.2020

ADVIES VAN DE COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN

aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst 
tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus inzake de versoepeling van de afgifte van 
visa
(12362/2019 – C9-0013/2020 – 2019/0182(NLE))

Rapporteur voor advies: Petras Auštrevičius

BEKNOPTE MOTIVERING

Het intensiveren van de intermenselijke contacten door de mobiliteit te vergroten in een 
veilige en goed beheerde omgeving is een van de hoofdbeginselen van het Oostelijk 
Partnerschap. Visumliberalisering blijft een gezamenlijke doelstelling van de afzonderlijke 
partnerlanden en de EU die in het belang is van de gehele bevolking.

De rapporteur is ingenomen met het voorstel als positieve ontwikkeling in de betrekkingen 
tussen de EU en Belarus en benadrukt het belang ervan voor het Belarussische volk om in 
contact te treden met EU-burgers en kennis te maken met de Europese realiteit, cultuur en 
manier van leven. De rapporteur erkent dat de verkiezingsprocessen en het politieke systeem 
in Belarus niet voldoen aan de Europese en internationale normen en geen garantie of 
bescherming vormen van de universele fundamentele vrijheden. De parlementsverkiezingen 
in 2019 vertoonden aanzienlijke procedurele tekortkomingen, waaronder restrictieve 
maatregelen tegen de oppositiepartijen en -kandidaten, wat betreft de democratie was er geen 
verbetering te zien. Daarom moet de visumversoepelingsovereenkomst worden gebruikt om 
de samenwerking op het niveau van gewone mensen te verbeteren en het maatschappelijk 
middenveld van Belarus verder te versterken en te ondersteunen. 

Reeds in haar mededeling van 4 december 2006 over de versterking van het Europees 
nabuurschapsbeleid beval de Commissie onderhandelingen over de overname van personen 
en vereenvoudiging van visumverplichtingen met de landen van het Oostelijk Partnerschap 
aan. 

De gezamenlijke verklaring van de top van Praag van 7 mei 2009 tot oprichting van het 
Oostelijk Partnerschap benadrukt dat de mobiliteit van de burgers in een veilige omgeving 
met vereenvoudigde visumverplichtingen en overnameovereenkomsten gestimuleerd moet 
worden. In de verklaring wordt de langetermijndoelstelling van visumliberalisering 
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geformuleerd, die gepaard dient te gaan met verbetering van de veiligheid ter bestrijding van 
grensoverschrijdende criminaliteit en irreguliere migratie. Op de top van Warschau van 
september 2011 en de top van Vilnius van november 2013 zijn deze doelstellingen 
bekrachtigd en is met name de nadruk gelegd op het feit dat verdere samenwerking en 
coördinatie ook gericht moeten zijn op preventie en bestrijding van illegale migratie, alsmede 
op de bevordering van zekere en goed beheerde migratie en mobiliteit, en geïntegreerd 
grensbeheer. Op de top van Brussel van november 2017 werd benadrukt dat de sluiting van 
een visumversoepelings- en overnameovereenkomst met Belarus de weg zou bereiden voor 
verdere vooruitgang op het gebied van mobiliteit en de veiligheid zou vergroten. 

Overeenkomstig de gemeenschappelijke aanpak voor de ontwikkeling van het EU-beleid 
inzake de visumversoepeling, die in december 2005 door de lidstaten op het niveau van het 
Coreper is vastgesteld, wordt er geen visumversoepelingsovereenkomst gesloten als er geen 
overnameovereenkomst is.

De betrekkingen tussen de EU en Belarus zijn de afgelopen vier jaar verbeterd. Belarus heeft 
deelgenomen aan het Oostelijk Partnerschap, vooral in de multilaterale kaders daarvan. Op 
initiatief van de autoriteiten van Belarus is de jaarlijkse mensenrechtendialoog tussen de EU 
en Belarus in 2015 hervat. In 2016 werd een mobiliteitspartnerschap opgestart; dit bleek een 
belangrijk instrument voor de ontwikkeling van onze samenwerking inzake migratie, en 
zorgde voor een verbetering van de mobiliteit van burgers van de EU en Belarus in een 
veilige en goed beheerde omgeving. Verder zullen concrete stappen van Belarus om de 
universele fundamentele vrijheden, de rechtsstaat en de mensenrechten te eerbiedigen 
essentieel blijven voor het bepalen van het toekomstige EU-beleid ten aanzien van Belarus, in 
de geest van “kritische betrokkenheid”.

Het voorgestelde besluit houdt rekening met en vormt een afspiegeling van het bestaande 
kader voor samenwerking met Belarus, in het bijzonder het voornoemde 
mobiliteitspartnerschap, de verklaringen van de toppen van het Oostelijk Partnerschap, 
evenals de onderhandelingen over de partnerschapsprioriteiten van de EU en Belarus. 
Dergelijke overeenkomsten zijn reeds gesloten met Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, 
Moldavië en Oekraïne.

De officiële toestemming voor het openen van onderhandelingen over de overeenkomst 
inzake de versoepeling van de afgifte van visa met Belarus werd op 28 februari 2011 verleend 
door de Raad. De onderhandelingen begonnen in juni 2014 en de overeengekomen tekst werd 
op 17 juni 2019 geparafeerd. De Europese Unie en Belarus sloten de visumversoepelings- en 
opnameovereenkomst uiteindelijk op 8 januari 2020.

Het voorgestelde besluit betreffende de sluiting van de overeenkomst heeft tot doel om op 
basis van wederkerigheid de afgifte van visa voor een voorgenomen verblijf van ten hoogste 
90 dagen per periode van 180 dagen aan burgers van de Unie en Belarus te versoepelen, en 
stelt de leges voor de behandeling van een visumaanvraag op 35 EUR. Het omvat 
standaardelementen van visumversoepelingsovereenkomsten van de EU, zoals termijnen voor 
het besluit inzake visumverstrekking, tarieven en uitzonderingen daarop, vereiste documenten 
en uitzonderingen daarop, alsmede vereenvoudiging van de criteria voor bepaalde categorieën 
personen. Bovendien bevat het voorstel een gemeenschappelijke verklaring over 
samenwerking op het gebied van reisdocumenten en regelmatige uitwisseling van informatie 
over de beveiliging van reisdocumenten, evenals een gemeenschappelijke verklaring over de 
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harmonisatie van informatieprocedures en de documenten die moeten worden overgelegd bij 
het aanvragen van een visum voor kort verblijf. De bepalingen vormen een ontwikkeling van 
het Schengenacquis en zijn niet van toepassing op het Verenigd Koninkrijk, Ierland en het 
Koninkrijk Denemarken, die worden verzocht bilaterale visumversoepelingsovereenkomsten 
te sluiten, evenals de derde landen die partij zijn bij het Schengenakkoord.

De bevordering van de mobiliteit zal het menselijk contact, een essentieel element voor het 
aangaan van economische, commerciële, sociale, culturele en andere betrekkingen, 
vergemakkelijken. Het voorstel is daarom essentieel voor de totstandbrenging van het 
Oostelijk Partnerschap, met als uiteindelijk doel volledige visumliberalisering.

De overeenkomst inzake visumversoepeling moet gelijktijdig met de overnameovereenkomst 
in werking treden, aangezien de twee overeenkomsten aan elkaar gekoppeld zijn.

******

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, 
justitie en binnenlandse zaken aan te bevelen goedkeuring te hechten aan het ontwerp van 
besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en 
de Republiek Belarus inzake de versoepeling van de afgifte van visa.
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