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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Valgevene Vabariigi vahelise riigis 
ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtulepingu sõlmimise kohta
(12158/2019 – C9-0004/2020 – 2019/0181(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (12158/2019),

– võttes arvesse Euroopa Liidu ja Valgevene Vabariigi vahelise riigis ebaseaduslikult 
elavate isikute tagasivõtulepingu eelnõu (12160/2019),

– võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 79 lõikele 3 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C9-
0004/2019),

– võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 114 lõiget 7,

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust (A9-
0097/2020),

1. annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Valgevene Vabariigi 
valitsusele ja parlamendile.
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SELETUSKIRI

Euroopa Liidu ja Valgevene Vabariigi vahelised suhted algasid partnerlus- ja koostöölepingu 
sõlmimisega 1995. aastal. Kuid kuna Valgevene püüdlused demokraatia ja põhiõiguste osas ei 
ole olnud piisavad, ei ole liit kahepoolset lepingut veel ratifitseerinud. Hiljem peatati 
kaubandussoodustused ja kohaldati sanktsioone seoses liidu aluspõhimõtete rikkumisega 
Valgevene poolt. Lisaks on liit arvanud Valgevene välja Euroopa naabruspoliitikast, mis oli 
algselt kavandatud suhete tugevdamiseks idas ja lõunas asuvate naaberriikidega. 2009. aastal 
käivitas liit idapartnerluse, uue algatuse, et süvendada ja tugevdada suhteid mõnede 
idapoolsete riikidega, sealhulgas Valgevenega. Sellise mitmepoolse koostöö vormis on ELi ja 
Valgevene suhted paranenud, eriti viimastel aastatel. Valgevene on idapartnerluses aktiivselt 
osalenud ning kahepoolseid suhteid tugevdatakse ELi ja Valgevene partnerluse prioriteetide 
alusel, mille üle peetakse praegu läbirääkimisi. 

2009. aasta mais toimunud idapartnerluse tippkohtumisel kinnitas liit veel kord oma poliitilist 
toetust viisanõude täielikule kaotamisele turvalises keskkonnas ja liikuvuse edendamisele, 
sõlmides idapartnerluse riikidega viisalihtsustus- ja tagasivõtulepingud. Kooskõlas ühise 
lähenemisviisiga liidu viisalihtsustuspoliitikale leppisid liikmesriigid 2005. aasta detsembris 
alaliste esindajate komitee tasandil kokku, et viisalihtsustuslepinguid ei sõlmita ilma 
tagasivõtulepinguta.

Selles kontekstis esitas komisjon 12. novembril 2010 nõukogule soovituse läbirääkimisjuhiste 
saamiseks, et pidada Valgevene Vabariigiga läbirääkimisi lühiajaliste viisade väljastamise 
lihtsustamist ja ebaseaduslikult riigis elavate isikute tagasivõtmist käsitlevate lepingute üle. 
28. veebruaril 2011 volitas nõukogu komisjoni ametlikult alustama läbirääkimisi liidu ja 
Valgevene vahel kahe lepingu sõlmimiseks. 

Läbirääkimised käivitati ametlikult 30. jaanuaril 2014 ja ametlike läbirääkimiste esimene voor 
toimus Minskis 13. juunil 2014. Sellele järgnesid kolm läbirääkimiste vooru: 25. novembril 
2014 Brüsselis ning 11. märtsil 2015 ja 20. juunil 2017 Minskis. Pealäbirääkijad parafeerisid 
lepingu teksti 17. juunil 2019 e-kirjade vahetuse teel.

Läbirääkimiste käigus allkirjastasid Valgevene, EL ja seitse osalevat liikmesriiki (Bulgaaria, 
Rumeenia, Leedu, Poola, Ungari, Soome ja Läti) 13. oktoobril 2016 ühisdeklaratsiooni 
liikuvuspartnerluse kohta. Partnerlusega nähakse ette meetmed koostöö suurendamiseks 
seadusliku ja tööjõurände, varjupaiga ja pagulaste kaitse ning ebaseadusliku rände, sealhulgas 
rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja inimkaubanduse ennetamise ja selle vastu 
võitlemise valdkonnas ning rände ja liikuvuse arengumõju maksimeerimiseks.

Viisalihtsustusleping on seotud tagasivõtulepinguga. Lepingud allkirjastati 8. jaanuaril 2020. 

***

Valgevene on ratifitseerinud mitmed asjaomased rahvusvahelised konventsioonid, sealhulgas 
1951. aasta Genfi pagulasseisundi konventsiooni ja 1967. aasta protokolli. Valgevene on 
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) liige ja partnerriik idapartnerluse 
raames, mis põhineb kohustusel järgida rahvusvahelise õiguse põhimõtteid ja põhiväärtusi, 
sealhulgas austada inimõigusi ja põhivabadusi. Sellele vaatamata jäävad ka edaspidi 
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põhikriteeriumideks, mille alusel kujundatakse liidu poliitikat Valgevene suhtes, Valgevene 
poolt universaalsete vabaduste, õigusriigi põhimõtte ja inimõiguste, sealhulgas sõna-, 
väljendus- ja meediavabaduse ning töötajate õiguste austamiseks võetavad konkreetsed 
meetmed. 

Suhete süvenemine liidu ja Valgevene vahel avardab kindlasti vabadusel, turvalisusel ja 
õigusel rajaneva ala piire. Raportöör on seisukohal, et kooskõlas komisjoni ja nõukogu 
arvamusega on Valgevene pärast mitut läbirääkimiste vooru valmis sõlmima 
viisalihtsustuslepingu ja riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtulepingu. 

***

Tagasivõtulepingu kohta tuleb eelkõige märkida, et tagasivõtukohustused põhinevad täielikul 
vastastikkusel. Kogu lepingus rõhutatakse, et selle kohaldamine peab tagama inimõiguste ja 
lepinguosaliste suhtes kohaldatavate asjakohaste rahvusvaheliste õigusaktide järgimise.
 
Lepingu tingimused hõlmavad kohustust võtta tagasi kodanikud, kes ei vasta või enam ei 
vasta liikmesriigi territooriumile sisenemise, seal viibimise või elamise kohta kehtivatele 
tingimustele. Tagasivõtueeskirju kohaldatakse ka isikute suhtes, kes on pärast liikmesriigi 
territooriumile sisenemist Valgevene kodakondsusest loobunud, isikute suhtes, kellel on 
Valgevene väljastatud elamisluba või kehtiv viisa, ning isikute suhtes, kes sisenesid 
ebaseaduslikult liikmesriigi territooriumile vahetult pärast Valgevene territooriumil viibimist 
või selle läbimist. 

Raportöör juhib tähelepanu ka erijuhtumile seoses kolmandate riikide kodanikega, kelle 
suhtes kohaldatakse Valgevenesse tagasivõtmist vastavalt lepingu artiklile 4. Raportöör on 
seisukohal, et tulevased lepingud peaksid sisaldama sätteid, millega tagatakse, et kõigepealt 
üritatakse asjaomased isikud tagasi saata riiki, mille kodakondsus neil on, järgides tagasi- ja 
väljasaatmise lubamatuse põhimõtet ja rahvusvahelist õigust.

Lepingu III jaos on kindlaks määratud menetluse tehniline kord ning lisades on esitatud 
näidisvormid ja tagasivõtumenetluseks vajalike nõutavate dokumentide loetelu. Lepingusse 
on lisatud ka kiirendatud menetluse võimalus ning üks jagu on pühendatud 
transiiditoimingutele.

VII jao kohaselt tuleb moodustada tagasivõtmise ühiskomitee, kes jälgib lepingu 
nõuetekohast kohaldamist ning kes võib teha lepingu ühtsete rakenduseeskirjadega seotud 
otsuseid.

Ühendkuningriigi, Iirimaa ja Taani Kuningriigi eriolukorda on kajastatud lepingu preambulis. 
Lepingule on lisatud deklaratsioon, milles täpsustatakse, et lepingut ei kohaldata Taani suhtes, 
ning deklaratsioon, milles kajastatakse Islandi ja Norra ühinemist Schengeni acquis’ 
rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega. Samuti sisaldab leping kahte deklaratsiooni, 
mis käsitlevad suhteid Šveitsi Konföderatsiooni ja Lichtensteini Vürstiriigiga. 

***

Raportöör nõuab, et parlament kaasataks ametlike ja mitteametlike tagasivõtulepingute üle 
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peetavate läbirääkimiste avamisse ja edenemisse ning teda teavitataks nendest. Ühtlasi 
rõhutab parlament, et mitteametlike kokkulepete asemel tuleks sõlmida ametlikud lepingud. 
Sellega seoses väljendab raportöör kahetsust, et tagasivõtulepingu artikkel 18 sisaldab 
endiselt mitteametlike kokkulepete alusel töötamise võimalust. 

Raportöör rõhutab ka, et kooskõlas artikliga 19 peab parlamendil olema keskne roll 
tagasivõtulepingute rakendamise järelevalves. Raportöör juhib tähelepanu sellele, et liitu 
esindab tagasivõtmise ühiskomitees üksnes Euroopa Komisjon, keda abistavad liikmesriikide 
eksperdid. Euroopa Parlament kui Euroopa kodanike esindaja ning demokraatia ja Euroopa 
Liidu põhimõtete kaitsja võiks olla kaasatud ühiskomitee töösse. Raportöör ergutab Euroopa 
Komisjoni edasiste lepingu haldamise ühiskomiteede koosseisu läbi vaatama. Raportöör palub 
Euroopa Komisjonil institutsioonidevahelise hea koostöö põhimõttest lähtudes teavitada 
Euroopa Parlamenti igas etapis lepingute rakendamise tulemustest.

Lõpuks soovitab raportöör kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni liikmetel 
käesolevat raportit toetada ning Euroopa Parlamendil oma nõusoleku anda.



RR\1204261ET.docx 9/16 PE646.765v02-00

ET

VÄHEMUSE ARVAMUS

vastavalt kodukorra artikli 55 lõikele 4 esitanud
Tineke Strik fraktsiooni Verts/ALE nimel

Verts/ALE on järjekindlalt nõudnud inimõigustele vastavaid ja väärikaid 
tagasisaatmismenetlusi. 

Põhiõiguste järgimise tagamiseks tuleb enne tagasivõtulepingu sõlmimist hinnata võimalikku 
mõju põhiõigustele. Verts/ALE peab kahetsusväärseks, et see ei ole nii olnud. Samuti 
lisatakse kõikidesse tagasivõtulepingutesse meetmed, millega nähakse ette selle rakendamise 
sõltumatu ja praktiline järelevalve, et tagada, et isikuid ei saadeta tagasi (või järjestikku 
tagasi) – riikidesse, kus neid võib ähvardada tagakiusamine. 

Tagasivõtuleping sisaldab nõuet võtta tagasi isikud, kes sisenesid ELi pärast Valgevene 
territooriumil viibimist või selle läbimist. Verts/ALE väidab, et tagasivõtulepingud peaksid 
sisaldama sätteid, millega tagatakse, et kolmandate riikide kodanikud saadetakse tagasi riiki, 
mille kodanikud nad on, mitte riiki, mille nad lihtsalt läbisid. 

Verts/ALE rõhutab, et demokraatlik kontroll tuleks tagada, kindlustades, et mitteametlike 
kokkulepete asemel sõlmitakse ametlikke lepinguid. Sellega seoses väljendab Verts/ALE 
kahetsust, et kõnealuse tagasivõtulepingu sätted ei välista mitteametlike kokkulepete alusel 
töötamise võimalust. 

Pealegi ei tohiks tagasivõtulepingu sõlmimine olla viisavabaduse eeltingimus.
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VÄLISKOMISJONI ARVAMUS

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Valgevene Vabariigi vahelise riigis 
ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtulepingu sõlmimise kohta
(12158/2019 – C9-0004/2020 – 2019/0181(NLE))

Arvamuse koostaja: Petras Auštrevičius

LÜHISELGITUS

Raportöör tervitab ettepanekut kui positiivset arengut ELi ja Valgevene suhetes ning rõhutab, 
kui oluline on, et Valgevene rahvas omandaks ELiga lihtsustatud liikuvuskorra ja edendaks 
inimestevahelisi kontakte. Ta tunnistab, et Valgevene valimisprotsessid ja poliitiline süsteem 
ei järgi Euroopa ja rahvusvahelisi standardeid ning ei taga ega kaitse universaalseid 
põhivabadusi. 2019. aasta parlamendivalimistel oli olulisi menetluslikke puudusi, sealhulgas 
piiravaid meetmeid opositsiooniparteide ja kandidaatide suhtes, ning demokraatia olukord ei 
näidanud paranemise märke. Seetõttu tuleks inimeste paremat liikumist kasutada rohujuure 
tasandi koostöö tõhustamiseks ning Valgevene kodanikuühiskonna edasiseks tugevdamiseks 
ja toetamiseks. 

Komisjon soovitas juba oma 4. detsembri 2006. aasta teatises Euroopa naabruspoliitika 
arendamise kohta, et Euroopa naabruspoliitikaga hõlmatud riikidega tuleks alustada 
läbirääkimisi tagasivõtu- ja viisalihtsustuslepingute üle. 

Praha tippkohtumise 7. mai 2009. aasta ühisdeklaratsioonis idapartnerluse loomise kohta 
rõhutati kodanike liikuvuse olulisust turvalises keskkonnas viisalihtsustus- ja 
tagasivõtulepingute kaudu. Ühisdeklaratsioonis seati pikaajaliseks eesmärgiks viisanõude 
kaotamine, millega peab kaasnema julgeolekutingimuste paranemine, et võidelda piiriülese 
kuritegevuse ja ebaseadusliku rändega. Neid eesmärke kinnitati taas 2011. aasta septembri 
Varssavi ja 2013. aasta novembri Vilniuse tippkohtumisel, rõhutades eelkõige, et edasine 
koostöö ja koordineerimine peaks hõlmama ebaseadusliku rände ennetamist ja selle vastu 
võitlemist, turvalise ja hästi hallatud rände ja liikuvuse edendamist ning integreeritud 
piirihaldust. 2017. aasta novembri Brüsseli tippkohtumisel rõhutati, et viisalihtsustuslepingu 
ja tagasivõtulepingu sõlmimine Valgevenega sillutaks teed edasistele edusammudele 
liikuvuse valdkonnas, suurendades samas julgeolekut. 

Kooskõlas ühise lähenemisviisiga ELi viisalihtsustuspoliitikale, milles liikmesriigid leppisid 
kokku 2005. aasta detsembris alaliste esindajate komitee tasandil, ei sõlmita 
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viisalihtsustuslepinguid ilma kehtiva tagasivõtulepinguta.

Kavandatud otsuses võetakse arvesse ja kajastatakse Valgevenega tehtava koostöö 
olemasolevat raamistikku, eelkõige 2016. aastal algatatud liikuvuspartnerlust, idapartnerluse 
tippkohtumiste deklaratsioone ning ELi ja Valgevene partnerluse prioriteete käsitlevaid 
läbirääkimisi. Sarnased lepingud on juba sõlmitud Armeenia, Aserbaidžaani, Gruusia, 
Moldova ja Ukrainaga.

Ametliku loa läbirääkimiste pidamiseks Valgevenega viisade väljastamise lihtsustamise 
lepingu üle andis nõukogu 28. veebruaril 2011. Läbirääkimised algasid 2014. aasta jaanuaris 
ja kokkulepitud tekst parafeeriti 17. juunil 2019. aastal. Euroopa Liit ja Valgevene 
allkirjastasid viisalihtsustuslepingu ja tagasivõtulepingu 8. jaanuaril 2020.

Esildatud otsuses lepingu sõlmimise kohta on terve rida ELi ja kolmandate riikide vahelistes 
tagasivõtulepingutes kasutatavaid tavapäraseid elemente. Lepingus kinnitavad selle 
allkirjastanud riigid, et selle kohaldamisel tagatakse kinnipidamine inimõigustest ning poolte 
suhtes kohaldatavates rahvusvahelistes instrumentides ette nähtud kohustustest ja vastutusest. 

Tagasivõtukohustus on täielikult vastastikune ja hõlmab nii oma riigi kodanikke kui ka 
kolmandate riikide kodanikke ja kodakondsuseta isikuid, ühtlasi on kehtestatud eeltingimused 
kahe viimase rühma isikute tagasivõtukohustuse suhtes. Lepingus on sätestatud 
tagasivõtumenetlusega seotud vajalikud tehnilised sätted, sealhulgas tagasivõtmise 
ühiskomitee loomine, menetluslik paindlikkus juhtudel, kui tagasivõetaval isikul on kehtiv 
reisidokument, samuti kiirendatud menetlustingimused isikute jaoks, kes on kinni peetud 
liikmesriigi ja Valgevene vahelise ühise maismaapiiri läheduses või nende riikide 
lennujaamade territooriumil, transiitveod, kulusid käsitlevad sätted, andmekaitse ja seos 
rahvusvaheliste kohustustega. 

Lepingut kohaldatakse Valgevene ja ELi territooriumi suhtes, välja arvatud Iirimaal, Taanis ja 
Ühendkuningriigis. 

ELi ja Valgevene suhetes on viimase nelja aasta jooksul tehtud edusamme. Valgevene on 
osalenud idapartnerluses, eelkõige selle mitmepoolsetes vormides, mis edendavad 
pühendumist rahvusvahelise õiguse põhimõtetele ja põhiväärtustele, sealhulgas inimõiguste ja 
põhivabaduste austamisele. Lisaks peab Valgevene tegema rohkem pingutusi ja astuma 
konkreetseid lisasamme universaalsete põhivabaduste, õigusriigi ja inimõiguste austamiseks, 
sest need mängivad ELi tulevase Valgevene-poliitika kujundamisel kaalutletud poliitika 
vaimus ka edaspidi põhirolli. 2015. aastal taaskäivitati Valgevene ametivõimude algatusel 
iga-aastane ELi-Valgevene inimõigustealane dialoog. Idapartnerlus käivitati 2016. aastal; See 
osutus oluliseks vahendiks rändealase koostöö arendamisel, suurendades samas ELi ja 
Valgevene kodanike liikuvust hästi hallatud ja turvalises keskkonnas. 

Valgevene on ratifitseerinud mitmed asjassepuutuvad rahvusvahelised konventsioonid, 
sealhulgas 1951. aasta Genfi pagulasseisundi konventsiooni ja 1967. aasta protokolli. 
Valgevene on Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni liige. 

Eelnevat silmas pidades on arvamuse koostaja seisukohal, et Valgevenes on kehtestatud 
piisavalt kindel raamistik selleks, et tagada nimetatud lepingu alusel koheldavate isikute 
õiguste järgimine. 



PE646.765v02-00 12/16 RR\1204261ET.docx

ET

Tagasivõtuleping tuleks sõlmida aegsasti ja see peaks jõustuma viisalihtsustuslepinguga 
samaaegselt, sest need kaks lepingut on omavahel seotud.

******

Väliskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil 
soovitada kiita heaks nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Valgevene Vabariigi vahelise 
riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtulepingu sõlmimise kohta.
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