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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és a Belarusz Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek 
visszafogadásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló 
tervezetről
(12158/2019 – C9-0004/2020 – 2019/0181(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (12158/2019),

– tekintettel az Európai Unió és a Belarusz Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó 
személyek visszafogadásáról szóló megállapodás tervezetére (12160/2019),

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 79. cikkének (3) 
bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontjával 
összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C9-0004/2019),

– tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (1) és (4) bekezdésére és 114. cikkének (7) 
bekezdésére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság ajánlására (A9-
0097/2020),

1. egyetért a megállapodás megkötésével;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Belarusz Köztársaság kormányának és 
parlamentjének.
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INDOKOLÁS

Az Unió és a Belarusz Köztársaság közötti hivatalos kapcsolat 1995-ben, a partnerségi és 
együttműködési megállapodás aláírásával jött létre. Mivel azonban Belarusz nem kötelezte el 
magát a demokrácia és az alapvető jogok mellett, az Unió még nem erősítette meg a kétoldalú 
megállapodást. Később felfüggesztették a kereskedelmi kedvezményeket, és szankciókat 
alkalmaztak amiatt, hogy Belarusz megsértette az Unió alapelveit. Az Unió továbbá kizárta 
Belaruszt európai szomszédságpolitikájából (ENP), amelynek eredeti célja a keleti és déli 
szomszédos országokkal fenntartott kapcsolatok megerősítése volt. 2009-ben az Unió új 
kezdeményezést indított annak érdekében, hogy elmélyítse és megerősítse kapcsolatait egyes 
keleti országokkal, köztük Fehéroroszországgal: a keleti partnerséget. Ebben a többoldalú 
formában javultak az EU és Belarusz közötti kapcsolatok, különösen az elmúlt években. 
Belarusz aktívan részt vesz a keleti partnerségben, és a kétoldalú kapcsolat a jelenleg 
tárgyalás alatt álló EU–Belarusz partnerségi prioritások révén erősödni fog. 

A keleti partnerség 2009 májusában tartott csúcstalálkozója keretében az Unió megerősítette, 
hogy politikájával támogatja a vízumrendszer biztonságos környezetben való teljes 
liberalizációját, illetve a mobilitás előmozdítását azzal, hogy vízumkönnyítési és 
visszafogadási megállapodásokat köt a keleti partnerség országaival. 2005 decemberében a 
COREPER kertében megegyezés született a tagállamok között a vízumkönnyítéssel 
kapcsolatos uniós politika fejlesztésére irányuló közös megközelítésről, amely alapján 
érvényben lévő visszafogadási megállapodás nélkül nem kerülhet sor vízumkönnyítési 
megállapodás megkötésére.

Erre alapozva a Bizottság 2010. november 12-én ajánlást terjesztett a Tanács elé azzal a 
céllal, hogy irányelveket kapjon a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának 
megkönnyítéséről és a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló 
megállapodásokkal kapcsolatban a Belarusz Köztársasággal folytatandó tárgyalásokra. 2011. 
február 28-án a Tanács hivatalosan felhatalmazta a Bizottságot, hogy tárgyalásokat folytasson 
az Európai Unió és Belarusz között a két említett megállapodásról. 

A tárgyalások 2014. január 30-án vették hivatalosan kezdetüket, a hivatalos tárgyalások első 
fordulóját pedig Minszkben tartották 2014. június 13-án. A minszkit három tárgyalási forduló 
követte: 2014. november 25-én és 2015. március 11-én Brüsszelben, majd 2017. június 20-án, 
ismét Minszkben. A főtárgyalók 2019. június 17-én e-mail-váltás útján parafálták a 
megállapodás szövegét.

A tárgyalások során Belarusz, az Unió és hét résztvevő tagállam (Bulgária, Románia, 
Litvánia, Lengyelország, Magyarország, Finnország és Lettország) mobilitási partnerségről 
szóló együttes nyilatkozatot írt alá 2016. október 13-án. Ez a partnerség olyan intézkedéseket 
foglal magában, amelyek fokozzák az együttműködést a legális migráció és a munkaerő-
migráció, a menekültügy és a menekültek védelme, az irreguláris migráció – többek között a 
migránscsempészés és az emberkereskedelem – megelőzése és az ez elleni küzdelem, 
valamint a migráció és a mobilitás fejlődésre gyakorolt hatásának maximalizálása terén.

A vízumkönnyítési megállapodás együtt jár a visszafogadási megállapodással. Mindkét 
megállapodás aláírására 2020. január 8-án került sor. 
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***

Belarusz számos vonatkozó nemzetközi egyezményt ratifikált, például a menekültek 
jogállásával kapcsolatos 1951-es genfi egyezményt és az 1967-es jegyzőkönyvet. Tagja az 
Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek (EBESZ) és partnerország a keleti 
partnerség keretében, amely a nemzetközi jog elvei és az alapvető értékek, köztük az emberi 
jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartása melletti elkötelezettségen alapul. 
Mindazonáltal a Belarusz által az egyetemes szabadságok, a jogállamiság és az emberi jogok 
– köztük a szólásszabadság, a véleménynyilvánítás szabadsága és a média szabadsága –, 
valamint a munkavállalói jogok tiszteletben tartásának javítása érdekében tett kézzelfogható 
lépések továbbra is alapvető kritériumok maradnak az Unió Belarusszal kapcsolatos 
politikájának alakításában. 

Az Európai Unió és Belarusz közötti kapcsolatok elmélyítésének folyamata biztosan 
hozzájárul majd a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség 
határainak további kitolódásához. Az előadó úgy véli, hogy a Bizottság és a Tanács 
véleményével összhangban Belarusz több tárgyalási fordulót követően készen áll a 
vízumkönnyítési megállapodás és a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról 
szóló megállapodás megkötésére. 

***

A visszafogadási megállapodás kapcsán mindenekelőtt megjegyzendő, hogy a 
visszafogadással kapcsolatos kötelezettségek megállapítására a teljes viszonosság jegyében 
kerül sor. A felek a megállapodás egészében hangsúlyozzák, hogy alkalmazásának 
biztosítania kell az emberi jogok és a felekre alkalmazandó vonatkozó nemzetközi jogi 
eszközök tiszteletben tartását.
 
A megállapodás feltételei magukban foglalják azt a kötelezettséget, hogy vissza kell fogadni 
azokat az állampolgárokat, akik nem, vagy már nem felelnek meg a tagállamok területére való 
belépés vagy ott tartózkodás hatályos feltételeinek. A visszafogadásra vonatkozó szabályokat 
azokra a személyekre is alkalmazni kell, akik valamely tagállam területére való belépésük óta 
lemondtak belarusz állampolgárságukról, akik Belarusz által kiadott tartózkodási engedéllyel 
vagy érvényes vízummal rendelkeznek, valamint azokra, akik közvetlenül Belarusz területén 
való tartózkodást vagy átutazást követően léptek be jogellenesen valamely tagállam területére. 

Az előadó kiemeli továbbá a megállapodás 4. cikkének rendelkezései szerint Belaruszba való 
visszafogadás hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgárok sajátos esetét. Az előadó 
úgy véli, hogy a jövőbeli megállapodásoknak olyan rendelkezéseket kell tartalmazniuk, 
amelyek a visszaküldés tilalmának elve és a nemzetközi jog tiszteletben tartása mellett 
garantálják, hogy e személyeket először megkíséreljék visszaküldeni abba az országba, 
amelynek állampolgárságával rendelkeznek.

A megállapodás IV. szakasza az eljárás technikai részleteit állapítja meg, a mellékletek pedig 
a formanyomtatványok mintáit és a visszafogadási eljárás során kötelezően kért okmányok 
jegyzékét tartalmazza. Itt szerepel továbbá a gyorsított eljárás lehetősége, valamint egy 
különálló szakasz az átszállítási műveletekről.



PE646.765v02-00 8/16 RR\1204261HU.docx

HU

A VIII. szakasz előírja egy visszafogadási vegyes bizottság létrehozását, melynek feladata, 
hogy gondoskodjon a megállapodás helyes alkalmazásáról, és amely döntéseket hozhat a 
megállapodás egységes végrehajtásának részleteire vonatkozóan.

A megállapodás preambulumbekezdései utalnak az Egyesült Királyság, Írország és a Dán 
Királyság sajátos helyzetére. A megállapodás tartalmaz egy nyilatkozatot, amely 
nyilvánvalóvá teszi, hogy a megállapodás nem alkalmazandó Dániára, és egy másik 
nyilatkozatot Izlandnak és Norvégiának a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására 
és fejlesztésére irányuló szoros társulásáról. A megállapodás két további nyilatkozatot foglal 
magában, melyek a Svájci Államszövetséggel és a Liechtensteini Hercegséggel fenntartott 
kapcsolatokról szólnak. 

***

Az előadó kitart amellett, hogy általánosságban véve a Parlamentet be kell vonni a hivatalos 
és informális visszafogadási megállapodásokról szóló tárgyalásokba, és azokról tájékoztatni 
kell, valamint hangsúlyozza, hogy informális megállapodások helyett hivatalos 
megállapodásokat kell kötni. E tekintetben az előadó sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
visszafogadási megállapodás 18. cikke továbbra is lehetőséget biztosít az informális 
megállapodások alapján történő munkavégzésre. 

Az előadó hangsúlyozza továbbá, hogy az 19. cikkel összhangban a Parlamentnek 
kulcsszerepet kell játszania e visszafogadási megállapodások végrehajtásának nyomon 
követésében. Az előadó felhívja a figyelmet arra, hogy a visszafogadási vegyes bizottságban 
az Uniót egyedül az Európai Bizottság képviseli, amelynek munkáját tagállami szakértők 
segítik. Az európai polgárok képviseletét ellátó intézményként, valamint a demokrácia és az 
Európai Unió elveinek védelmezőjeként a Parlamentet is bevonhatnák a vegyes bizottság 
munkájába. Az előadó arra ösztönzi az Európai Bizottságot, hogy a jövőbeli megállapodások 
tekintetében vizsgálja felül az igazgatásukra létrehozott vegyes bizottságok összetételét. Az 
előadó felszólítja az Európai Bizottságot, hogy az intézmények közötti jó együttműködés 
elvének megfelelően valamennyi szakaszban tájékoztassa a Parlamentet a megállapodások 
végrehajtásának eredményeiről.

Végezetül az előadó kéri a Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának 
tagjait, hogy támogassák e jelentést, és kéri a Parlamentet, hogy hagyja azt jóvá.
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KISEBBSÉGI VÉLEMÉNY

az eljárási szabályzat 55. cikkének (4) bekezdése alapján előterjesztette:
Tineke Strik a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

A Verts/ALE mindig következetesen felszólított az emberi jogoknak megfelelő és 
méltóságteljes visszatérési eljárások alkalmazására. 

Az alapvető jogok tiszteletben tartásának biztosítása érdekében a visszafogadási megállapodás 
megkötése előtt értékelni kell az alapvető jogokra gyakorolt lehetséges hatást. A Verts/ALE 
képviselőcsoport sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy erre nem kerül sor. Hasonlóképpen, a 
visszafogadási megállapodás végrehajtásának független és gyakorlati nyomon követését 
előíró intézkedéseket minden visszafogadási megállapodásba bele kell foglalni annak 
biztosítása érdekében, hogy a személyeket ne küldjék vissza – vegyszer vagy sorozatosan – 
olyan országokba, ahol üldöztetés veszélye fenyegetheti őket. 

Ez a megállapodás magában foglalja azt a kötelezettséget, hogy vissza kell fogadni azokat a 
személyeket, akik az EU-ba azt követően léptek be, hogy Belarusz területén tartózkodtak 
vagy átutaztak azon. A Verts/ALE azzal érvel, hogy a visszafogadási megállapodásoknak 
olyan rendelkezéseket kell tartalmazniuk, amelyek biztosítják, hogy a harmadik országbeli 
állampolgárokat abba az országba küldjék vissza, amelynek állampolgárságával rendelkeznek, 
nem pedig olyan országokba, amelyeken csak áthaladtak. 

A Verts/ALE hangsúlyozza, hogy garantálni kell a demokratikus ellenőrzést annak 
biztosításával, hogy informális megállapodások helyett formális megállapodások megkötésére 
kerüljön sor. E tekintetben a Verts/ALE sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy e megállapodás 
feltételei továbbra is lehetőséget biztosítanak az informális megállapodások alapján történő 
fellépésre. 

Ezenfelül a visszafogadási megállapodás megkötése nem lehet a vízumliberalizáció 
bevezetésének előfeltétele.
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21.2.2020

VÉLEMÉNY A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

az Európai Unió és a Belarusz Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek 
visszafogadásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló 
tervezetről
(12158/2019 – C9-0004/2020 – 2019/0181(NLE))

A vélemény előadója: Petras Auštrevičius

RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli a javaslatot, amely pozitív fejlemény az EU és Belarusz közötti 
kapcsolatokban, és kiemeli, mennyire fontos a belarusz nép számára, hogy egyszerűsített 
mobilitási rendszer jöjjön létre az EU és Belarusz között, illetve erősödjenek az emberek 
közötti kapcsolatok. Tudomásul veszi, hogy Belaruszban a választási eljárás és a politikai 
rendszer nem igazodik az európai és nemzetközi normákhoz, és nem biztosítja és védi az 
egyetemes alapvető szabadságokat. A 2019-es parlamenti választásokban jelentős eljárási 
hiányosságokat tártak fel, többek között az ellenzéki pártokkal és jelöltekkel szembeni 
korlátozó intézkedéseket, és a jelek szerint a demokrácia nem javult. Ezért a megerősített 
mobilitást az alulról szerveződő együttműködés fokozására, valamint a belarusz civil 
társadalom további megerősítésére és támogatására kell felhasználni. 

A Bizottság már az európai szomszédságpolitika (ENP) megerősítéséről szóló, 2006. 
december 4-i közleményében ajánlást tett a visszafogadásról és a vízumkiadás 
megkönnyítéséről szóló tárgyalások megkezdésére az európai szomszédságpolitika hatálya alá 
tartozó országokkal. 

A keleti partnerséget létrehozó prágai csúcstalálkozó 2009. május 7-i közös nyilatkozata 
kiemelte, hogy fontos az állampolgárok biztonságos környezetben való mobilitásának 
támogatása a vízumkiadás megkönnyítéséről és a visszafogadásról szóló megállapodások 
révén. A vízumliberalizációt hosszú távú célként jelölte meg, amelyet a biztonsági feltételek 
javulásának kell kísérnie a nemzetközi bűnözés és az illegális migráció elleni küzdelem 
érdekében. A 2011. szeptemberi varsói és a 2013. novemberi vilniusi csúcsértekezlet újra 
megerősítette ezeket a célokat, különösen azt hangsúlyozva, hogy a további 
együttműködésnek és koordinációnak ki kell terjednie az illegális migráció 
megakadályozására és az ellene folytatott küzdelemre, a biztonságos és jól irányított migráció 
és mobilitás ösztönzésére, valamint az integrált határigazgatás céljára. A 2017. novemberi 
brüsszeli csúcstalálkozó hangsúlyozta, hogy a Belarusszal kötendő vízumkönnyítési és 
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visszafogadási megállapodás megnyitja az utat a mobilitás terén történő további előrelépés 
előtt, ugyanakkor növeli a biztonságot. 

2005 decemberében a COREPER kertében megegyezés született a tagállamok között a 
vízumkönnyítéssel kapcsolatos uniós politika fejlesztésére irányuló közös megközelítésről, 
amely alapján érvényben lévő visszafogadási megállapodás nélkül nem kerülhet sor 
vízumkönnyítési megállapodás megkötésére.

A javasolt határozat figyelembe veszi és tükrözi a Belarusszal folytatott együttműködés 
meglévő keretét, különösen a 2016-ban létrehozott mobilitási partnerséget, a keleti partnerségi 
csúcstalálkozók nyilatkozatait, valamint az EU–Belarusz partnerségi prioritásokról folytatott 
tárgyalásokat. Hasonló megállapodásokat kötöttünk már Örményországgal, Azerbajdzsánnal, 
Grúziával, Moldovával és Ukrajnával.

A Tanács 2011. február 28-án adta meg a hivatalos felhatalmazást a Belorusszal kötendő, a 
vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodásra irányuló tárgyalásokra. A 
tárgyalások 2014 januárjában kezdődtek, és az elfogadott szöveg parafálására 2019. június 17-
én került sor. Az Európai Unió és Belarusz végül 2020. január 8-án írta alá a vízumkönnyítési 
megállapodást és a visszafogadási megállapodást.

A megállapodás megkötésére irányuló javasolt határozat olyan kötelező elemeket tartalmaz, 
amelyek az EU és a harmadik országok között kötött visszafogadásról szóló 
megállapodásokban szerepelnek. A megállapodásban a részes felek újra megerősítik, hogy a 
megállapodást az emberi jogok és a kapcsolódó nemzetközi eszközökből eredően a felekre 
vonatkozó kötelezettségek tiszteletben tartásának biztosítása érdekében kell alkalmazni. 

A visszafogadási követelmények teljes mértékben viszonossági alapon kerültek kidolgozásra, 
és saját állampolgárokra, harmadik országok állampolgáraira és hontalan személyekre 
vonatkoznak, valamint meghatározzák az utóbbi két kategória visszafogadására vonatkozó 
kötelezettség előfeltételeit. A megállapodás meghatározza a visszafogadási eljárással 
kapcsolatos szükséges technikai rendelkezéseket, beleértve egy visszafogadási vegyes 
bizottság létrehozását, az eljárási rugalmasságot azokban az esetekben, amikor a 
visszafogadandó személy érvényes úti okmánnyal rendelkezik, valamint a valamely tagállam 
és Belarusz közötti közös szárazföldi határ közelében vagy nemzeti repülőtereinek területén 
elfogott személyekre vonatkozó gyorsított eljárás feltételeit, az átszállítási műveleteket, a 
költségekre, az adatvédelemre és a nemzetközi kötelezettségekhez való viszonyra vonatkozó 
záradékokat. 

A megállapodás Belarusz és az EU területére vonatkozik, Dánia, Írország és az Egyesült 
Királyság kivételével. 

Az elmúlt négy évben előrelépés történt az EU és Belarusz közötti kapcsolatokban. Belarusz 
részt vesz a keleti partnerségben, különösen annak többoldalú formáiban, amelyek erősítik a 
nemzetközi jog elvei és az alapvető értékek, többek között az emberi jogok és az alapvető 
szabadságok tiszteletben tartása iránti elkötelezettségünket. Több erőfeszítésre van szükség, 
és az egyetemes alapvető szabadságok, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartása 
érdekében Belarusz által tett további, konkrét lépések – az építő jellegű kritika szellemében – 
kulcsfontosságúak lesznek a Belarusz viszonylatában folytatott uniós politika jövőbeli 
alakulása szempontjából. A belarusz hatóságok kezdeményezésére 2015-ben újraindult az 
éves EU–Belarusz emberi jogi párbeszéd. 2016-ban mobilitási partnerség jött létre, amely 
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kulcsfontosságú eszköznek bizonyult a migrációval kapcsolatos együttműködés 
fejlesztésében, egyben elősegítette az uniós és a belarusz polgárok mobilitását egy jól 
irányított és biztonságos környezetben. 

Belarusz számos vonatkozó nemzetközi egyezményt ratifikált, például a menekültek 
státuszával kapcsolatos 1951-es genfi egyezményt és az 1967-es jegyzőkönyvet. Tagja az 
Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek. 

A fentieket figyelembe véve a vélemény előadója úgy véli, hogy Belaruszban kellően szilárd 
keretek állnak rendelkezésre annak biztosításához, hogy a megállapodás által érintett 
személyek jogait tiszteletben tartsák. 

A visszafogadási megállapodást időben meg kell kötni és annak a vízumkönnyítési 
megállapodással egyidejűleg kell hatályba lépnie, mivel a két megállapodás kapcsolódik 
egymáshoz.

******

A Külügyi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy javasolja az Európai Unió és a Belarusz Köztársaság közötti, az 
engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás megkötéséről 
szóló tanácsi határozattervezet jóváhagyását.
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