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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko 
Belorusijo o poenostavitvi izdajanja vizumov
(12362/2019– C9-0013/2020 – 2019/0182(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (12362/2019),

– ob upoštevanju osnutka sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo o 
poenostavitvi izdajanja vizumov (12363/2019),

– ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s točko (a) člena 77(2) 
in točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(C9-0013/2020),

– ob upoštevanju člena 105(1) in (4) ter člena 114(7) Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenja Odbora za zunanje zadeve,

– ob upoštevanju priporočila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve (A9-0090/2020),

1. odobri sklenitev sporazuma;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
vladam in parlamentom držav članic in Republike Belorusije.
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OBRAZLOŽITEV

Ozadje 

V izjavi ob srečanju na vrhu o vzhodnem partnerstvu z dne 7. maja 2009 so Unija in partnerske 
države izrazile politično podporo liberalizaciji vizumske ureditve v varnem in zaščitenem 
okolju in potrdile namero o sprejetju postopnih ukrepov za odpravo vizumov za svoje 
državljane ob pravem času.

Komisija je na podlagi tega 12. novembra 2010 Svetu predložila priporočilo, da bi pridobila 
smernice za pogajanja o sporazumih z Republiko Belorusijo o poenostavitvi izdajanja vizumov 
za kratkoročno bivanje in o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja.

Pogajanja z Belorusijo so se uradno začela 30. januarja 2014 v Bruslju in so privedla do 
sporazuma, ki je bil parafiran 17. junija 2019. Medtem so Belorusija, Evropska unija in sedem 
sodelujočih držav članic (Bolgarija, Romunija, Litva, Poljska, Madžarska, Finska
in Latvija) 13. oktobra 2016 podpisale skupno izjavo o partnerstvu za mobilnost.

Cilj in vsebina sporazuma 

Namen sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo o poenostavitvi izdajanja 
vizumov (v nadaljnjem besedilu: sporazum) je na podlagi vzajemnosti poenostaviti izdajanje 
vizumov za načrtovano bivanje za največ 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju za 
državljane Unije in Belorusije.

Ključne spremembe sporazuma so naslednje:

– odločitev o izdaji vizuma ali zavrnitvi njegove izdaje je treba za vse prosilce za vizum sprejeti 
v 10 koledarskih dneh. Ta rok se lahko podaljša na največ 30 koledarskih dni, kadar je treba 
prošnjo podrobnejša obravnavati. V nujnih primerih se lahko rok za sprejetje odločitve skrajša 
na dva delovna dneva ali manj;

– taksa, ki se zaračuna za obravnavo vlog za izdajo vizuma za državljane Evropske unije in 
Belorusije, znaša 35 EUR. Plačajo jo vsi prosilci za vizum. Plačila vizumske takse pa so 
oproščene naslednje kategorije oseb: otroci, mlajši od 12 let, invalidi, bližnji sorodniki, člani 
uradnih delegacij;

– dokumenti, ki so potrebni za utemeljitev namena potovanja, so za nekatere kategorije 
prosilcev poenostavljeni (npr. za bližnje sorodnike, poslovneže, člane uradnih delegacij, 
osnovnošolske in srednješolske učence, študente, udeležence znanstvenih, kulturnih in športnih 
dogodkov, novinarje itd.);

– poenostavljeni so pogoji za izdajo vizumov za večkratni vstop z veljavnostjo od 1 do 5 let za 
nekatere kategorije oseb (npr. za člane vlad, parlamentov in sodišč, stalne člane uradnih 
delegacij, zakonce in otroke, ki obiščejo državljane Evropske unije, ki zakonito prebivajo na 
ozemlju Belorusije, ali državljane Republike Belorusije, ki zakonito prebivajo v državi članici, 
osebe, ki sodelujejo v uradnih, znanstvenih ali kulturnih programih izmenjav ali čezmejnih 
programih ali pri mednarodnih športnih dogodkih);
– državljani Evropske unije in Republike Belorusije, ki imajo veljaven biometričen diplomatski 
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potni list, in imetniki veljavnih prepustnic EU so oproščeni vizumske obveznosti za kratkoročno 
bivanje. Komisija bo pred sklenitvijo sporazuma v posvetovanju z državami članicami vseeno 
morala opraviti končno oceno beloruskega sistema izdaje.

V preambuli sporazuma je poudarjen pomen temeljnih načel, ki urejajo sodelovanje med 
pogodbenicama, ter obveznosti in odgovornosti, vključno s spoštovanjem človekovih pravic in 
demokratičnih načel, ki izhajajo iz zadevnih mednarodnih instrumentov, katerim sta zavezani.

Pogodbenici lahko v celoti ali delno začasno prekineta izvrševanje sporazuma iz kakršnega koli 
razloga, vključno z razlogi za začasno prekinitev, kot sta kršitev ali zloraba določb sporazuma, 
ter razlogi s področja človekovih pravic in demokracije.

Ugotovitve poročevalca

Odnosi med EU in Belorusijo so z leti napredovali, saj je EU poglobila sodelovanje s to državo. 
Po podatkih Sveta EU so bili sprejeti naslednji koraki:

 tehnični dialogi o specifičnih vprašanjih, 
 sodelovanje v okviru večstranske razsežnosti vzhodnega partnerstva,
 podpora civilni družbi in žrtvam represije,
 začetek pogajanj (januarja 2014) o sporazumu o poenostavitvi vizumskih postopkov in 

sporazumu o ponovnem sprejemu ter začetek pogajanj o mobilnem partnerstvu leta 
2015,

 dialog o potrebnih reformah za modernizacijo Belorusije in morebitnem razvoju 
odnosov z EU (vključno z morebitno finančno podporo EU).

Belorusija se zato zavezuje, da bo izboljšala spoštovanje univerzalnih svoboščin, pravne države 
in človekovih pravic, vključno s svobodo govora, izražanja in medijev, ter pravice delavcev. Ta 
bi morala ostati temeljna merila za določanje politike EU do Belorusije. 

V tem okviru je bil nedavno sklenjen sporazum o poenostavitvi izdajanja vizumov, da bi Unija 
in Belorusija svojim državljanom na podlagi vzajemnosti olajšali medosebne stike, kar je 
pomemben pogoj za stabilen razvoj gospodarskih, humanitarnih, kulturnih, znanstvenih in 
drugih vezi.

Namen sporazuma je na podlagi vzajemnosti poenostaviti izdajanje vizumov za načrtovano 
bivanje za največ 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju za državljane Unije in 
Belorusije. 

Režim kratkotrajnih potovanj brez vizumov za določene kategorije prosilcev ne bo spremenil 
pogojev za vstop in bivanje beloruskih državljanov, ki so za kratkotrajno bivanje določeni v 
Zakoniku o schengenskih mejah in za dolgotrajno bivanje v nacionalnih zakonodajah držav 
članic. Poleg tega to ne pomeni, da se pogoji za vstop in bivanje ne bodo nadzirali. Beloruski 
državljani bodo morali utemeljiti namen svojega potovanja in pogoje, pod katerimi potujejo.
Proces liberalizacije vizumskega režima je tudi priložnost za Belorusijo, da izvede potrebne 
reforme na področju svobode, varnosti in pravice. 

Poročevalec poudarja pomen, ki ga bodo ob uveljavitvi sporazuma imeli naslednji vidiki:
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– za uskladitev informacij o postopkih za izdajo vizumov za kratkoročno bivanje in 
dokumentov, ki jih je treba predložiti pri vlogi za vizume za kratkoročno bivanje, bi 
morali beloruski organi pripraviti osnovne informacije za vlagatelje o postopkih in 
pogojih za te vloge in o njihovi veljavnosti;

– beloruske oblasti bi morale EU redno obveščati o ukrepih, sprejetih za preprečevanje 
prevelikega števila vrst potnih listin, za razvoj tehničnih vidikov varnosti potnih listin 
in v zvezi s postopkom preverjanja identitete oseb ob izdaji potnih listin;

– Belorusija bi morala nemudoma obvestiti o uvedbi novih potnih listin ali spremembi 
obstoječih ter predložiti vzorce teh potnih listin in njihove opise;

– Belorusija bi morala zagotoviti in ohranjati ustrezno konzularno osebje ob priznavanju 
pomena učinkovitega izvajanja sporazuma.

Poročevalec zaključuje, da se EU in Belorusiji s sporazumom o poenostavitvi izdajanja 
vizumov ponuja možnost, da se medsebojno zbližata in izogneta nadaljnjemu ločevanju med 
EU in njeno sosedo.

Poročevalec predlaga, naj Evropski parlament ob upoštevanju teh izboljšav odobri sklenitev 
tega sporazuma.
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21.2.2020

MNENJE ODBORA ZA ZUNANJE ZADEVE

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo o 
poenostavitvi izdajanja vizumov
(12362/2019 – C9-0013/2020 – 2019/0182(NLE))

Pripravljavec mnenja: Petras Auštrevičius

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Eno vodilnih načel vzhodnega partnerstva je krepitev osebnih stikov s povečanjem mobilnosti 
v varnem in dobro upravljanem okolju. Liberalizacija vizumskega režima v korist celotnega 
prebivalstva ostaja skupni cilj posameznih partnerskih držav kot tudi EU.

Pripravljavec mnenja pozdravlja predlog kot pozitiven prispevek v odnosih med EU in 
Belorusijo ter poudarja njegov pomen, da bodo Belorusi lahko sodelovali z državljani EU ter 
se seznanili z evropsko stvarnostjo, kulturo in načinom življenja. Zaveda se, da volilni 
postopki in politični sistem v Belorusiji niso v skladu z evropskimi in mednarodnimi 
standardi ter ne zagotavljajo in varujejo univerzalnih temeljnih svoboščin. Parlamentarne 
volitve leta 2019 so imele velike postopkovne pomanjkljivosti, med drugim tudi omejevalne 
ukrepe za opozicijske stranke in kandidate, ravno tako pa ni bilo opaziti napredka v 
demokraciji. Tako bi bilo treba sporazum o poenostavitvi izdajanja vizumov izkoristiti za 
tesnejše sodelovanje na lokalni ravni ter nadaljnjo krepitev in podporo beloruske civilne 
družbe. 

Komisija je že v svojem sporočilu z dne 4. decembra 2006 o krepitvi evropske sosedske 
politike (ESP) priporočila, naj se z državami vzhodnega partnerstva začnejo pogajanja o 
ponovnem sprejemu in poenostavitvi vizumskih postopkov. 

V skupni izjavi s praškega vrha z dne 7. maja 2009 o ustanovitvi vzhodnega partnerstva je bil 
poudarjen pomen spodbujanja mobilnosti državljanov v varnem okolju prek sporazumov o 
ponovnem sprejemu in poenostavitvi vizumskih postopkov. Kot dolgoročni cilj je bila 
določena liberalizacija vizumskega režima, ki jo mora spremljati izboljšanje varnostnih 
razmer za boj proti čezmejnemu kriminalu in nedovoljeni migraciji. Na vrhu v Varšavi 
septembra 2011 in vrhu v Vilni novembra 2013 so bili ti cilji ponovno potrjeni, zlasti pa je 
bilo poudarjeno, da je treba pri nadaljnjem usklajevanju in sodelovanju med cilje dodati še 
preprečevanje nedovoljene migracije in boj proti njej, spodbujanje varne in dobro upravljane 
migracije in mobilnosti ter integrirano upravljanje meja. Na vrhu v Bruslju novembra 2017 je 
bilo ponovno poudarjeno, da bi sklenitev sporazumov o poenostavitvi vizumskih postopkov in 
o ponovnem sprejemu z Belorusijo omogočila nadaljnji napredek na področju mobilnosti, 
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hkrati pa bi se povečala varnost. 

V skladu s skupnim pristopom k razvoju politike EU v zvezi s poenostavitvijo vizumskih 
postopkov, o katerem so se države članice dogovorile v odboru Coreper decembra 2005, 
sporazuma o poenostavitvi vizumskih postopkov ni mogoče skleniti brez veljavnega 
sporazuma o ponovnem sprejemu.

V preteklih štirih letih je v odnosih med EU in Belorusijo prišlo do napredka. Belorusija 
sodeluje v vzhodnem partnerstvu, predvsem v večstranskih oblikah. Na pobudo beloruskih 
oblasti je bil leta 2015 obnovljen letni dialog o človekovih pravicah med EU in Belorusijo. 
Leta 2016 je bilo vzpostavljeno partnerstvo za mobilnost, ki je postalo glavni instrument pri 
sodelovanju na področju migracij, hkrati pa krepi mobilnost državljanov EU in beloruskih 
državljanov v dobro vodenem in varnem okolju. Konkretni koraki Belorusije za spoštovanje 
univerzalnih temeljnih svoboščin, pravne države in človekovih pravic bodo še vedno 
bistvenega pomena pri oblikovanju prihodnje politike EU do Belorusije v duhu kritičnega 
sodelovanja.

Predlagani sklep upošteva in odraža obstoječi okvir sodelovanja z Belorusijo, zlasti omenjeno 
partnerstvo za mobilnost, izjave z vrhunskih srečanj vzhodnega partnerstva ter pogajanja o 
prednostnih nalogah partnerstva med EU in Belorusijo. Podobni sporazumi so že bili 
sklenjeni z Armenijo, Azerbajdžanom, Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino.

Svet je 28. februarja 2011 uradno odobril pogajanja o sporazumu o poenostavitvi izdajanja 
vizumov z Belorusijo. Pogajanja so se začela junija 2014, dogovorjeno besedilo pa je bilo 
parafirano 17. junija 2019. Evropska unija in Belorusija sta 8. januarja 2020 podpisali 
sporazum o poenostavitvi izdajanja vizumov in sporazum o ponovnem sprejemu.

Namen predlaganega sklepa o sklenitvi sporazuma je na podlagi vzajemnosti poenostaviti 
izdajanje vizumov za načrtovano bivanje za največ 90 dni v katerem koli obdobju 180 dni za 
državljane Unije in Belorusije, vizumska taksa za obravnavanje vlog pa znaša 35 EUR. 
Vključeni so standardni elementi sporazumov o poenostavitvi izdajanja vizumov: določitev 
zamud pri odločbi o izdaji vizuma, takse in njihove oprostitve, potrebna dokumentacija in 
izjeme ter poenostavitev meril za nekatere kategorije oseb. Predlogu sta priloženi skupna 
izjava o sodelovanju na področju potnih listin in rednih izmenjavah informacij o varnosti 
potnih listin ter skupna izjava o harmonizaciji postopkov obveščanja in dokumentov, ki jih je 
treba predložiti ob vložitvi vloge za izdajo vizuma za kratkotrajno bivanje. Te določbe 
predstavljajo razvoj schengenskega pravnega reda in se ne uporabljajo za Združeno 
kraljestvo, Irsko in Kraljevino Dansko, ki pa so, tako kot države, ki niso članice EU, a so 
pogodbenice schengenskega sporazuma, vabljene k sklenitvi dvostranskega sporazuma o 
poenostavitvi izdajanja vizumov.

Povečanje mobilnosti bo olajšalo medosebne stike, ki so bistvenega pomena za razvoj 
gospodarskih, trgovinskih, družbenih, kulturnih in drugih vezi. Tako je sporazum ključnega 
pomena za uresničitev vzhodnega partnerstva, spomniti pa je treba, da je dolgoročni cilj 
popolna liberalizacija vizumskega režima.

Sporazum o poenostavitvi izdajanja vizumov bi moral začeti veljati sočasno s sporazumom o 
ponovnem sprejemu, saj sta sporazuma povezana.

******
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Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve kot pristojni odbor, da priporoči odobritev predloga sklepa Sveta o sklenitvi 
Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo o poenostavitvi izdajanja vizumov
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