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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy między Unią Europejską 
a Republiką Białorusi o ułatwieniach w wydawaniu wiz 
(12362/2019– C9-0013/2020 – 2019/0182(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski

– uwzględniając projekt decyzji Rady (12362/2019),

– uwzględniając projekt Umowy między Unią Europejską a Republiką Białorusi o 
ułatwieniach w wydawaniu wiz (12363/2019),

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 77 
ust. 2 lit. a) oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (C9-0013/2020),

– uwzględniając art. 105 ust. 1 i 4 oraz art. 114 ust. 7 Regulaminu,

– uwzględniając opinię Komisji Spraw Zagranicznych,

– uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych (A9-0090/2020),

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki 
Białorusi.
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UZASADNIENIE

Kontekst 

W kontekście deklaracji przyjętej podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego w dniu 7 maja 
2009 r. Unia oraz państwa partnerskie wyraziły swoje poparcie polityczne dla liberalizacji 
systemu wizowego w bezpiecznym i zabezpieczonym środowisku oraz zapewniły ponownie 
o zamiarze podjęcia w odpowiednim czasie stopniowych kroków w kierunku wprowadzenia 
ruchu bezwizowego dla swoich obywateli.

Na tej podstawie w dniu 12 listopada 2010 r. Komisja przedstawiła Radzie zalecenie w celu 
uzyskania wytycznych do negocjowania z Republiką Białorusi umów dotyczących, 
odpowiednio, ułatwień w wydawaniu wiz krótkoterminowych i readmisji osób przebywających 
nielegalnie.

W dniu 30 stycznia 2014 r. otwarto oficjalnie w Brukseli negocjacje z Białorusią, które 
doprowadziły do umowy parafowanej w dniu 17 stycznia 2017 r. W międzyczasie Białoruś, 
Unia Europejska i siedem uczestniczących państw członkowskich (Bułgaria, Rumunia, Litwa, 
Polska, Węgry, Finlandia
i Łotwa) podpisały w dniu 13 października 2016 r. wspólną deklarację w sprawie partnerstwa 
na rzecz mobilności.

Cel i treść umowy 

Umowa między Unią Europejską a Republiką Białorusi o ułatwieniach w wydawaniu wiz 
(zwana dalej „Umową”) ma na celu wprowadzenie, na zasadzie wzajemności, ułatwień w 
wydawaniu wiz obywatelom Unii i Białorusi planującym pobyt nie dłuższy niż 90 dni w ciągu 
każdego 180-dniowego okresu.

Oto najważniejsze zmiany w umowie:

- decyzję w sprawie wydania wizy trzeba będzie podjąć w ciągu zasadniczo 10 dni 
kalendarzowych, niezależnie od kategorii osób ubiegających się o wizę. W razie konieczności 
przeprowadzenia dokładniejszej analizy okres ten można przedłużyć do maksymalnie 30 dni 
kalendarzowych. W nagłych przypadkach termin podjęcia decyzji można skrócić do dwóch dni 
roboczych lub mniej;

- wysokość opłaty za rozpatrzenie wniosku wizowego złożonego przez obywatela Unii 
Europejskiej lub Białorusi ustala się jako 35 EUR. Opłata ta będzie pobierana od wszystkich 
osób ubiegających się o wizę. Ponadto następujące kategorie osób będą całkowicie zwolnione 
z opłaty wizowej: dzieci poniżej 12. roku życia, osoby niepełnosprawne, bliscy krewni, 
członkowie oficjalnych delegacji;

- dokumenty wymagane do uzasadnienia celu podróży zostały uproszczone dla niektórych 
kategorii osób ubiegających się o wizę (np. bliscy krewni, przedsiębiorcy, członkowie 
oficjalnych delegacji, uczniowie szkół podstawowych i średnich, studenci, osoby biorące udział 
w wydarzeniach naukowych, kulturalnych i sportowych, dziennikarze itd.);

- przewidziano uproszczone warunki wydawania wiz wielokrotnego wjazdu, ważnych od 1 
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roku do 5 lat, niektórym kategoriom osób (np. członkowie rządów, parlamentów i sądów, stali 
członkowie oficjalnych delegacji, współmałżonkowie i dzieci odwiedzający obywateli Unii 
Europejskiej przebywających legalnie na terytorium Republiki Białorusi, osoby biorące udział 
w oficjalnych, naukowych lub kulturalnych programach wymiany lub programach 
transgranicznych, międzynarodowych wydarzeniach sportowych);

- obywatele Unii Europejskiej i Białorusi legitymujący się ważnym biometrycznym paszportem 
dyplomatycznym oraz posiadacze ważnych unijnych dokumentów laissez-passer są zwolnieni 
z obowiązku wizowego w przypadku krótkich pobytów. Jednakże Komisja będzie musiała 
przeprowadzić ostateczną ocenę systemu wydawania paszportów na Białorusi – 
w porozumieniu z państwami członkowskimi – przed zawarciem umowy.

W preambule umowy podkreślono znaczenie podstawowych zasad regulujących współpracę 
między stronami, jak również obowiązków i zakresu odpowiedzialności – w tym poszanowania 
praw człowieka i zasad demokracji – wynikających z odpowiednich instrumentów 
międzynarodowych, którymi strony są związane.

Strony mogą całkowicie lub częściowo zawiesić umowę z jakiejkolwiek przyczyny, w tym z 
powodu naruszenia lub nadużycia postanowienia umowy czy z powodu kwestii dotyczących 
praw człowieka i demokracji.

Uwagi sprawozdawcy

Z upływem lat stosunki UE–Białoruś rozwijały się, w miarę jak UE pogłębiała zaangażowanie 
w tym kraju. Podjęte kroki, według Rady UE, obejmowały:

 dialog techniczny w konkretnych sprawach 
 współpracę w wielostronnym trybie Partnerstwa Wschodniego
 wspieranie społeczeństwa obywatelskiego oraz ofiar represji
 rozpoczęte w styczniu 2014 r. negocjacje w sprawie umowy o ułatwieniach wizowych 

i umowy o readmisji, a od 2015 r. – negocjacje w sprawie partnerstwa na rzecz 
mobilności

 dialog w sprawie reform koniecznych do modernizacji Białorusi oraz w sprawie 
możliwości pogłębienia stosunków z UE (w tym ewentualnego unijnego wsparcia 
finansowego).

Białoruś od tego czasu zaangażowała się w poprawę poszanowania powszechnych swobód, 
praworządności oraz praw człowieka, w tym wolności słowa, wypowiedzi i mediów, a także 
praw pracowniczych. Powinno to pozostać podstawowym kryterium określania polityki UE 
wobec Białorusi. 

W tym kontekście niedawno zawarto z Białorusią porozumienie w sprawie ułatwień wizowych, 
aby umożliwić bezpośrednie kontakty między ludźmi – ważny warunek stałego rozwoju więzi 
gospodarczych, humanitarnych, kulturalnych, naukowych i innych – dzięki ułatwieniom 
w wydawaniu wiz dla obywateli Unii i Białorusi na zasadzie wzajemności.

Celem umowy jest wprowadzenie, na zasadzie wzajemności, ułatwień w wydawaniu wiz 
obywatelom Unii i Białorusi planującym pobyt nie dłuższy niż 90 dni w ciągu każdego 180-
dniowego okresu. 
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Krótkoterminowy ruch bezwizowy dla określonych kategorii wnioskodawców nie zmieni 
warunków wjazdu i pobytu obywateli Białorusi, które określono w kodeksie granicznym 
Schengen w odniesieniu do krótkich pobytów i w prawie krajowym państw członkowskich w 
odniesieniu do długich pobytów. Poza tym nie oznacza on zniesienia kontroli warunków 
wjazdu i pobytu. Obywatele Białorusi będą musieli uzasadnić cel i warunki swojej podróży.
Proces liberalizacji przepisów wizowych stanowi dla Białorusi również okazję do dalszego 
wdrażania koniecznych reform w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. 

Sprawozdawca podkreśla znaczenie poniższych aspektów z chwilą wejścia w życie tej 
umowy:

– w celu harmonizacji informacji o procedurach wydawania wiz krótkoterminowych oraz 
dokumentów do złożenia przy ubieganiu się o wizę krótkoterminową organy białoruskie 
powinny opracować podstawowe informacje dla osób składających wnioski wizowe na 
temat procedur ubiegania się o wizy krótkoterminowe, związanych z nimi warunków 
oraz ważności tych wiz;

– organy białoruskie powinny regularnie informować UE o środkach podejmowanych, 
aby zapobiegać mnożeniu dokumentów podróży oraz rozwijać techniczne aspekty 
zabezpieczeń dokumentów podróży, a także o środkach dotyczących procesu 
personalizacji wydawania dokumentów podróży;

– Białoruś powinna niezwłocznie powiadamiać o wprowadzeniu nowych dokumentów 
podróży lub zmianie dotychczasowych dokumentów podróży oraz przedstawiać wzory 
tych dokumentów podróży i ich opis;

– uznając znaczenie skutecznego wprowadzenia w życie umowy, Białoruś powinna 
zapewnić odpowiednią liczbę personelu w konsulatach.

Sprawozdawca doszedł do wniosku, że umowa o ułatwieniu wydawania wiz stwarza UE i 
Białorusi szansę na zbliżenie i zapobiegnięcie tworzeniu linii podziałów między UE i jej 
sąsiadem.

Sprawozdawca proponuje, by z uwagi na te pozytywne zmiany Parlament Europejski poparł 
wyrażenie zgody na zawarcie tej Umowy.
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21.2.2020

OPINIA KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy między Unią Europejską a 
Republiką Białorusi o ułatwieniach w wydawaniu wiz
(12362/2019 – C9-0013/2020 – 2019/0182(NLE))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Petras Auštrevičius

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Zacieśnianie kontaktów międzyludzkich dzięki większej mobilności w bezpiecznym i dobrze 
zarządzanym środowisku to jedna z przewodnich zasad Partnerstwa Wschodniego. 
Liberalizacja reżimu wizowego wciąż pozostaje wspólnym celem poszczególnych krajów 
partnerskich oraz UE, gdyż chodzi tu o korzyści dla całego społeczeństwa.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek jako pozytywny krok w stosunkach 
między UE a Białorusią i podkreśla, że ma on duże znaczenie dla obywateli Białorusi, którzy 
chcą nawiązywać kontakty z obywatelami UE oraz zapoznawać się z realiami europejskimi, 
kulturą europejską oraz europejskim stylem życia. Stwierdza, że procesy wyborcze i ustrój 
polityczny na Białorusi nie są zgodne z normami europejskimi i międzynarodowymi oraz nie 
gwarantują ani nie chronią podstawowych wolności. Podczas wyborów parlamentarnych w 
2019 r. wystąpiły poważne uchybienia proceduralne, np. zastosowano środki ograniczające 
wobec opozycyjnych partii i kandydatów, nie poprawiła się także sytuacja w zakresie 
demokracji. W związku z tym należy wykorzystać umowę o ułatwieniach wizowych do 
zacieśnienia współpracy na poziomie lokalnym oraz dalszego umacniania i wspierania 
białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego. 

Już w komunikacie z dnia 4 grudnia 2006 r. dotyczącym wzmocnienia europejskiej polityki 
sąsiedztwa (EPS) Komisja zaleciła podjęcie negocjacji w sprawie readmisji i ułatwień 
wizowych z krajami uczestniczącymi we wschodnim sąsiedztwie. 

We wspólnej deklaracji ustanawiającej Partnerstwo Wschodnie, przyjętej na szczycie w 
Pradze 7 maja 2009 r., podkreślono znaczenie wspierania mobilności obywateli w 
bezpiecznych warunkach, za pośrednictwem umów dotyczących ułatwień wizowych i 
readmisji. Ustanowiła ona liberalizację polityki wizowej jako długoterminowy cel, któremu 
musi towarzyszyć poprawa warunków bezpieczeństwa w celu zwalczania przestępczości 
transgranicznej i nielegalnej migracji. Na szczycie w Warszawie we wrześniu 2011 r. oraz na 
szczycie w Wilnie w listopadzie 2013 r. ponownie potwierdzono te cele, podkreślając w 
szczególności, że dalsza współpraca i koordynacja powinny służyć zapobieganiu nielegalnej 
migracji i zwalczaniu jej, dążeniu do zapewnienia bezpiecznych warunków migracji i 
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mobilności w drodze dobrego zarządzania oraz zintegrowanemu zarządzaniu granicami. Na 
szczycie w Brukseli w listopadzie 2017 r. podkreślono, że zawarcie z Białorusią umowy o 
ułatwieniach wizowych i umowy o readmisji utoruje drogę dalszym postępom w zakresie 
mobilności, zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo. 

Według uzgodnionego przez państwa członkowskie w grudniu 2005 r. na szczeblu 
COREPER-u wspólnego podejścia w sprawie wypracowania polityki UE dotyczącej ułatwień 
wizowych umowa o ułatwieniach wizowych nie może zostać zawarta bez umowy o readmisji.

W ciągu ostatnich czterech lat odnotowano postępy w stosunkach między UE a Białorusią. 
Białoruś uczestniczy w Partnerstwie Wschodnim, zwłaszcza w ramach jego wielostronnych 
formatów. Z inicjatywy władz Białorusi w 2015 r. wznowiono doroczny dialog między UE a 
Białorusią na temat praw człowieka. Partnerstwo na rzecz mobilności zaczęło obowiązywać 
w 2016 r. Okazało się ono kluczowym instrumentem rozwoju naszej współpracy w dziedzinie 
migracji, a także przyczyniło się do zwiększenia mobilności obywateli UE i Białorusi w 
ramach sprawnie zarządzanego i bezpiecznego otoczenia. Ponadto podjęte przez Białoruś 
wymierne działania na rzecz poszanowania powszechnych podstawowych wolności, 
praworządności i praw człowieka pozostaną kluczowe dla kształtowania przyszłej polityki UE 
wobec Białorusi w duchu „krytycznego zaangażowania”.

Decyzja przedstawiona we wniosku uwzględnia i odzwierciedla istniejące ramy współpracy z 
Białorusią, w szczególności wcześniej wspomniane partnerstwo na rzecz mobilności, 
deklaracje ze szczytów Partnerstwa Wschodniego, a także negocjacje w sprawie priorytetów 
partnerstwa między UE a Białorusią. Podobne umowy zawarto już z Armenią, 
Azerbejdżanem, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą.

W dniu 28 lutego 2011 r. Rada wydała formalne upoważnienie do podjęcia negocjacji z 
Białorusią w sprawie umowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz. Negocjacje rozpoczęły się w 
czerwcu 2014 r., a uzgodniony tekst parafowano 17 czerwca 2019 r. W dniu 8 stycznia 
2020 r. Unia Europejska i Białoruś podpisały ostatecznie umowę o ułatwieniach wizowych i 
umowę o readmisji.

Celem proponowanej decyzji dotyczącej zawarcia umowy jest ułatwienie, na zasadzie 
wzajemności, wydawania wiz obywatelom Unii i Białorusi planującym pobyt nie dłuższy niż 
90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu; ustala się w niej również opłatę za 
rozpatrywanie wniosków na poziomie 35 EUR. Zawiera ona standardowe elementy unijnych 
umów o ułatwieniach wizowych – opóźnienia w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania 
wizy, opłaty i zwolnienia z nich, wymagane dokumenty i zwolnienia, a także uproszczenie 
kryteriów dla niektórych kategorii osób. Ponadto wniosek zawiera wspólną deklarację w 
sprawie współpracy w zakresie dokumentów podróży oraz regularnej wymiany informacji na 
temat bezpieczeństwa dokumentów podróży, a także wspólną deklarację w sprawie 
harmonizacji procedur informacyjnych i dokumentów wymaganych w przypadku ubiegania 
się o wizy krótkoterminowe. Przepisy te stanowią rozwinięcie dorobku Schengen i nie mają 
zastosowania do Zjednoczonego Królestwa, Irlandii i Królestwa Danii, które zachęca się do 
zawierania dwustronnych umów o ułatwieniach wizowych, podobnie jak państwa nienależące 
do UE, ale będące stronami układu z Schengen.

Poprawa możliwości przemieszczania się ułatwi kontakty międzyludzkie będące istotnym 
czynnikiem rozwijania więzi gospodarczych, handlowych, społecznych, kulturowych i 
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innych. Jest to zatem podstawa realizacji Partnerstwa Wschodniego, przy czym należy 
przypomnieć, że celem długoterminowym jest pełna liberalizacja systemu wizowego.

Umowa o ułatwieniach wizowych powinna wejść w życie jednocześnie z umową o readmisji, 
ponieważ obie umowy są ze sobą powiązane.

******

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o zalecenie 
zatwierdzenia projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a 
Republiką Białorusi o ułatwieniach w wydawaniu wiz.
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