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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre 
Uniunea Europeană și Republica Belarus privind facilitarea eliberării vizelor 
(12362/2019– C9-0013/2020 – 2019/0182(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (12362/2019),

– având în vedere proiectul de acord între Uniunea Europeană și Republica Belarus 
privind facilitarea eliberării vizelor (12363/2019),

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 
77 alineatul (2) litera (a) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C9-0013/2020),

– având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) și articolul 114 alineatul (7) din 
Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri externe,

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
(A9-0090/2020),

1. aprobă încheierea acordului;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii 
Belarus.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Context 

În contextul Declarației prezentate cu ocazia Summitului Parteneriatului estic din 7 mai 2009, 
Uniunea și țările partenere și-au exprimat sprijinul politic față de liberalizarea regimului vizelor 
într-un mediu sigur și securizat și și-au reafirmat intenția de a efectua treptat și în timp util 
demersurile în vederea unui regim fără vize pentru cetățenii lor.

Pe această bază, Comisia a prezentat Consiliului, la data de 12 noiembrie 2010, o recomandare 
vizând obținerea unor directive de negociere a acordurilor cu Republica Belarus privind 
facilitarea eliberării vizelor de scurtă ședere și, respectiv, readmisia persoanelor aflate în situație 
de ședere ilegală.

Negocierile cu Belarus au fost deschise oficial la Bruxelles la 30 ianuarie 2014 și au condus la 
parafarea unui acord la data de 17 iunie 2019. Între timp, Belarus, Uniunea Europeană și șapte 
state membre participante (Bulgaria, România, Lituania, Polonia, Ungaria, Finlanda
și Letonia) au semnat, la 13 octombrie 2016, o declarație comună privind un parteneriat pentru 
mobilitate.

Obiectivul acordului și conținutul acestuia 

Scopul acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Belarus privind facilitarea eliberării 
vizelor (denumit în continuare „acordul”) este de a facilita, pe bază de reciprocitate, eliberarea 
vizelor pentru cetățenii Uniunii și ai Republicii Belarus, în cazul unei șederi planificate cu o 
durată de cel mult 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile.

Principalele modificări aduse acordului sunt următoarele:

- pentru toți solicitanții de viză trebuie să se ia o decizie privind eliberarea sau neeliberarea vizei 
în termen de 10 zile calendaristice. Această perioadă poate fi prelungită până la cel mult 30 de 
zile calendaristice atunci când este necesară o verificare suplimentară. În situații urgente, 
perioada se poate reduce la două zile lucrătoare sau mai puțin;

- valoarea totală a taxelor pentru prelucrarea cererilor de viză depuse de cetățenii Uniunii 
Europene și ai Republicii Belarus este stabilită la 35 EUR. Aceste taxe se aplică tuturor 
solicitanților de viză. În plus, următoarele categorii de persoane sunt exceptate de la aceste taxe 
de viză: copiii sub 12 ani, persoanele cu handicap, rudele apropiate, membrii delegațiilor 
oficiale;

- documentația necesară pentru justificarea scopului călătoriei a fost simplificată pentru anumite 
categorii de solicitanți (de exemplu, rude apropiate, oameni de afaceri, membri ai delegațiilor 
oficiale, elevi din învățământul primar și secundar, studenți, persoane care participă la 
evenimente științifice, culturale și sportive, jurnaliști etc.);

- sunt prevăzute condiții simplificate pentru eliberarea vizelor cu intrări multiple valabile între 
unu și cinci ani pentru anumite categorii de persoane (de exemplu, membri ai guvernelor, 
parlamentelor și instanțelor judecătorești, membri permanenți ai delegațiilor oficiale, soți/soții 
și copii care vizitează cetățeni ai Uniunii Europene aflați în situație de ședere legală pe teritoriul 



RR\1203850RO.docx 7/15 PE644.818v02-00

RO

Belarusului sau cetățeni ai Republicii Belarus aflați în situație de ședere legală într-un stat 
membru, persoane care participă la programe oficiale de schimb științific sau cultural ori la 
programe transfrontaliere și evenimente sportive internaționale);
- cetățenii Uniunii Europene și cetățenii Republicii Belarus care dețin un pașaport diplomatic 
biometric valabil și deținătorii unui permis valid de liberă trecere eliberat de UE sunt exonerați 
de obligația de a deține viză pentru șederile de scurtă durată. Totuși, Comisia va trebui să 
efectueze evaluarea finală a sistemului de emitere din Belarus, în consultare cu statele membre, 
înainte de încheierea acordului.

Importanța principiilor fundamentale care reglementează cooperarea dintre părți, precum și a 
obligațiilor și responsabilităților, inclusiv în ceea ce privește respectarea drepturilor omului și 
a principiilor democratice care decurg din instrumentele internaționale relevante care le sunt 
aplicabile părților, este subliniată în preambulul acordului.

Părțile pot suspenda acordul integral sau parțial din orice motiv, inclusiv din motive de 
suspendare cum ar fi încălcarea sau utilizarea abuzivă a unei dispoziții a acordului și 
considerente având legătură cu drepturile omului și democrația.

Observațiile raportorului

Relațiile dintre UE și Belarus s-au dezvoltat în timp, pe măsură ce UE și-a intensificat 
cooperarea cu Belarus. Potrivit Consiliului UE, măsurile adoptate cuprind:

 dialoguri tehnice pe teme specifice; 
 cooperarea în cadrul formatului multilateral al Parteneriatului estic;
 sprijinul acordat societății civile și victimelor represiunii;
 lansarea, în ianuarie 2014, a negocierilor privind acordurile de facilitare a eliberării 

vizelor și de readmisie și lansarea negocierilor privind un parteneriat pentru mobilitate 
în 2015;

 dialogul cu privire la reformele necesare pentru modernizarea Belarusului și la 
potențialul de dezvoltare a relațiilor cu UE (inclusiv posibilitatea unui sprijin financiar 
din partea UE).

Prin urmare, Belarus se angajează să îmbunătățească respectarea libertăților universale, a 
statului de drept și a drepturilor omului, inclusiv a libertății de exprimare și a libertății presei, 
precum și a drepturilor lucrătorilor. Acest lucru ar trebui să rămână un criteriu fundamental 
pentru stabilirea politicii UE față de Belarus. 

În acest context, s-a încheiat recent cu Belarus un acord privind facilitarea eliberării vizelor, 
pentru a facilita contactele între persoane ca o condiție importantă pentru dezvoltarea constantă 
a relațiilor economice, umanitare, culturale, științifice și de altă natură, prin facilitarea eliberării 
vizelor pentru cetățenii Uniunii și ai Republicii Belarus pe bază de reciprocitate.

Scopul acordului este de a facilita, pe bază de reciprocitate, eliberarea vizelor pentru cetățenii 
Uniunii și ai Republicii Belarus, în cazul unei șederi planificate cu o durată de cel mult 90 de 
zile în orice perioadă de 180 de zile. 

Regimul fără vize pe termen scurt pentru categoriile specifice de solicitanți nu va modifica 
condițiile de intrare și ședere a cetățenilor din Belarus, astfel cum sunt stabilite în Codul 
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frontierelor Schengen pentru șederile de scurtă durată și în legislația națională a statelor membre 
pentru șederile de lungă durată. De asemenea, el nu presupune lipsa controalelor sau anularea 
condițiilor de intrare și ședere. Cetățenii din Belarus vor trebui să justifice scopul și condițiile 
călătoriei lor.
Procesul de liberalizare a vizelor constituie, de asemenea, o oportunitate pentru Belarus de a 
continua să implementeze reformele necesare în domeniul libertății, securității și justiției. 

Raportorul subliniază importanța următoarelor aspecte la intrarea în vigoare a acestui 
acord:

– pentru a armoniza informațiile privind procedurile de eliberare a vizelor de scurtă ședere 
și documentele care trebuie prezentate la depunerea unei cereri de viză de scurtă ședere, 
autoritățile din Belarus ar trebui să redacteze informații generale pentru solicitanți cu 
privire la procedurile și condițiile de solicitare a vizelor de scurtă ședere și valabilitatea 
acestora;

– autoritățile din Belarus ar trebui să informeze cu regularitate Uniunea Europeană cu 
privire la măsurile luate pentru a se evita proliferarea documentelor de călătorie, pentru 
a se dezvolta aspectele tehnice ale securității documentelor de călătorie, precum și la 
cele referitoare la procesul de personalizare a eliberării documentelor de călătorie;

– în cazul introducerii unor noi documente de călătorie sau al modificării documentelor 
de călătorie existente, Belarus ar trebui să comunice acest lucru fără întârzieri 
nejustificate și să transmită specimenele acestor documente de călătorie și descrierea 
acestora;

– recunoscând importanța unei puneri în aplicare eficace a acordului, Belarus ar trebui să 
asigure și să mențină efective adecvate de personal consular.

Raportorul a conchis că acest acord privind facilitarea eliberării vizelor oferă UE și Belarus 
ocazia de a se apropia mai mult una de cealaltă și de a evita crearea unor linii de demarcație 
între UE și vecina sa.

Raportorul propune ca, având în vedere aceste schimbări pozitive, Parlamentul să sprijine 
aprobarea încheierii acestui acord.
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21.2.2020

AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI EXTERNE

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea 
Europeană și Republica Belarus privind facilitarea eliberării vizelor
(12362/2019 – C9-0013/2020 – 2019/0182(NLE))

Raportor pentru aviz: Petras Auštrevičius

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Intensificarea contactelor interpersonale prin sporirea mobilității într-un mediu sigur și 
gestionat în mod corespunzător reprezintă unul dintre principiile de bază ale Parteneriatului 
estic. Liberalizarea vizelor rămâne un obiectiv împărtășit deopotrivă de țările partenere 
individuale și de UE, în beneficiul populației în general.

Raportorul salută propunerea ca o evoluție pozitivă în relațiile UE-Belarus și subliniază că 
este important ca poporul belarus să interacționeze cu cetățenii UE și să se familiarizeze cu 
realitățile, cultura și modul de viață europene. Raportorul recunoaște că procesele electorale și 
sistemul politic din Belarus nu aderă la standardele europene și internaționale și că nu asigură 
și nu protejează libertățile fundamentale universale. La alegerile parlamentare din 2019 s-au 
constatat deficiențe procedurale semnificative, printre care s-au numărat măsuri restrictive 
față de partidele și candidații opoziției. Aceste evenimente nu au demonstrat progrese în 
materie de democrație. Prin urmare, acordul de facilitare a eliberării vizelor ar trebui să 
servească doar pentru consolidarea bazelor cooperării și consolidarea și susținerea în 
continuare a societății civile din Belarus. 

În comunicarea sa din 4 decembrie 2006 privind consolidarea politicii europene de vecinătate 
(PEV), Comisia recomandase deja începerea negocierilor privind readmisia și facilitarea 
eliberării vizelor cu țările vecinătatea estică. 

Declarația comună de la summitul de la Praga din 7 mai 2009 de instituire a Parteneriatului 
estic a subliniat importanța promovării mobilității cetățenilor într-un mediu sigur, prin 
acorduri privind facilitarea acordării vizelor și readmisia. Aceasta a stabilit că liberalizarea 
vizelor este un obiectiv pe termen lung care trebuie însoțit de îmbunătățirea condițiilor de 
securitate pentru a combate criminalitatea transfrontalieră și migrația ilegală. Summitul de la 
Varșovia din septembrie 2011 și summitul de la Vilnius din noiembrie 2013 au reconfirmat 
aceste obiective, subliniind în mod special faptul că aprofundarea cooperării și coordonării ar 
trebui să includă ca obiective prevenirea și lupta împotriva migrației ilegale, promovarea 
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migrației și a mobilității sigure și bine gestionate și gestionarea integrată a frontierelor. La 
summitul de la Bruxelles din noiembrie 2017 s-a subliniat că încheierea unui acord de 
facilitare a eliberării vizelor și a unui acord de readmisie cu Belarus ar deschide calea pentru 
noi progrese în ceea ce privește mobilitatea, consolidând totodată securitatea. 

În conformitate cu abordarea comună pentru dezvoltarea politicii UE în materie de facilitare a 
eliberării vizelor, convenită la nivelul COREPER de către statele membre în luna decembrie 
2005, un acord de facilitare a eliberării vizelor nu poate fi încheiat dacă nu există un acord de 
readmisie.

În ultimii patru ani, s-au înregistrat progrese în relațiile UE-Belarus. Belarus a participat și 
participă la Parteneriatul estic, în special în cadrul formatelor sale multilaterale. La inițiativa 
autorităților din Belarus, în 2015 a fost reluat dialogul anual UE-Belarus pe tema drepturilor 
omului. În 2016 a fost lansat un parteneriat privind mobilitatea. Acesta s-a dovedit a fi un 
instrument-cheie în dezvoltarea cooperării privind migrația dintre cele două părți, 
îmbunătățind în același timp mobilitatea cetățenilor UE și din Belarus într-un cadru gestionat 
corespunzător și sigur. Măsurile concrete luate de Belarus pentru respectarea libertăților 
fundamentale universale, a statului de drept și a drepturilor omului vor rămâne esențiale 
pentru modelarea viitoarei politici a UE față de Belarus, în spiritul „angajamentului critic”.

Decizia propusă ia în considerare și reflectă cadrul existent de cooperare cu Belarus, în special 
parteneriatul pentru mobilitate menționat anterior, declarațiile de la summiturile 
Parteneriatului estic, precum și negocierile privind prioritățile parteneriatului dintre UE și 
Belarus. Acorduri similare au fost deja încheiate cu Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Moldova 
și Ucraina.

Consiliul a acordat autorizarea oficială de negociere a Acordului privind facilitarea eliberării 
vizelor cu Belarus la 28 februarie 2011. Negocierile au început în iunie 2014, iar textul 
convenit a fost parafat la 17 iunie 2019. În cele din urmă, Uniunea Europeană și Belarus au 
semnat acordul de facilitare a eliberării vizelor și acordul de readmisie la 8 ianuarie 2020.

Decizia propusă privind încheierea acordului are scopul de a facilita, pe bază de reciprocitate, 
eliberarea vizelor pentru cetățenii Uniunii și ai Republicii Belarus pentru șederi planificate cu 
o durată de cel mult 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile și stabilește taxa de viză pentru 
prelucrarea cererilor la 35 EUR. Decizia include elemente standard ale acordurilor UE de 
facilitare a eliberării vizelor, stabilind termenele pentru decizia de eliberare a vizei, taxele și 
scutirile aferente, documentația necesară și scutirile de viză și prevede simplificarea criteriilor 
pentru anumite categorii de persoane. În plus, propunerea include o declarație comună privind 
cooperarea în materie de documente de călătorie și schimbul periodic de informații privind 
securitatea documentelor de călătorie, precum și o declarație comună privind armonizarea 
procedurilor de informare și a documentelor care trebuie depuse atunci când se solicită vize 
de scurtă ședere. Dispozițiile constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen și nu se aplică 
Regatului Unit, Irlandei și Regatului Danemarcei. Aceste țări, precum și țările nemembre ale 
UE, dar care sunt parte la acordul Schengen sunt invitate să încheie acorduri bilaterale de 
facilitare a eliberării vizelor.

Îmbunătățirea mobilității va facilita contactele interpersonale, un element esențial pentru 
dezvoltarea legăturilor economice, comerciale, sociale, culturale și de altă natură. Acesta este 
un factor-cheie pentru realizarea Parteneriatului estic, reamintind că obiectivul pe termen lung 
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este liberalizarea deplină a regimului vizelor.

Acordul privind facilitarea eliberării vizelor ar trebui să intre în vigoare simultan cu acordul 
de readmisie, întrucât cele două acorduri sunt legate între ele.

******

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri 
interne, care este comisie competentă, să recomande aprobarea proiectului de decizie a 
Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Belarus 
privind facilitarea eliberării vizelor.
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