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RÖVID INDOKOLÁS

A vélemény előadója úgy véli, hogy az Európai Közösségek és az Orosz Föderáció közötti, 
rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló 
megállapodásnak a visszafogadásról szóló megállapodással párhuzamosan történő megkötése 
a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló közös övezet létrehozása felé tett 
lépés az EU és Oroszország közötti stratégiai partnerség keretében.

A megállapodás az EU és Oroszország számára is előnyökkel jár, különösen, mivel alapja a 
kölcsönösség, valamint mert számos területen jogilag kötelező szabályt alkot meg, beleértve a 
vízumkérelmek elbírálási eljárásának hosszát. Továbbá korlátokat szab meg az utazás célja 
tekintetében benyújtandó kötelező dokumentumok száma, a vízumdíjak összehangolása és 
több kategória – beleértve a tanulók, diplomaták, üzletemberek és újságírók – számára a 
többszöri belépésre jogosító vízumok egyszerűsített kiadása kritériumainak tekintetében.

A vélemény előadója azonban úgy véli, hogy a megállapodásnak fel kell ölelnie egyéb fontos 
kérdéseket is, így a vízumkiadás megtagadását, az úti okmányok elismerését, a megfelelő 
megélhetés bizonyítását, a belépés elutasítását, illetve a kiutasítási intézkedéseket. Reméli, 
hogy a Bizottság felveti majd e kérdéseket a megállapodás teljesítését ellenőrző felelős 
vegyes bizottságban.

Tekintettel az EU és az Orosz Föderáció közötti vízumkérdések bonyolultságára, így például 
az újságírók kiutasításával kapcsolatos problémákra, a vélemény előadója úgy véli, hogy 
ombudsmani posztot kell létrehozni, és a polgárok vízumhatározatokkal kapcsolatos panaszait 
ő fogadná, és ő töltené be a vegyes bizottság elnöki tisztét is.

Az Oroszországba történő és az azon belüli utazás két legsúlyosabb akadálya a kötelező 
meghívó és az orosz vízumok összes típusa esetében kötelező, nehézkes regisztrációs eljárás. 
Mind Oroszország, mind az EU részéről komoly erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy 
megoldást találjanak a polgárok országok közötti mozgásának tényleges megkönnyítésére.

Ki kell térni a külföldi újságírókra, a papokra, a külföldi misszionáriusokra és a civil 
társadalom szervezeteinek képviselőire is, akik az utóbbi években nehézségekkel küzdöttek az 
oroszországi vízum megszerzése és megújítása terén. E tekintetben kiemelkedik az az eset, 
amikor az orosz hatóságok megtagadták Bert Sundström, az SVT svéd közszolgálati 
televízióállomás tudósítója számára az akkreditáció és a munkavégzés céljából kiadott vízum 
megújítását, és 2005. szeptember 3-án arra kényszerítették, hogy visszatérjen Stockholmba.

Továbbá úgy véli, egyáltalán nem helyes, hogy Oroszország bizonyos térségeibe (a Csecsen 
Köztársaságba és Kelet-Oroszország és Szibéria egyes részeibe) történő utazás további 
engedélyhez vagy különdíj befizetéséhez van kötve, míg a schengeni közösségi vízum 
korlátlan utazásra jogosít. A vélemény előadója úgy véli, hogy az orosz titkosrendőrség azon 
döntése különösen ellentétes a megállapodás szellemével, amelynek értelmében a 
vízumkönnyítési megállapodás aláírása után szovjet típusú határzónát hoznak létre, amelyben 
korlátozzák a külföldiek belépését. 

A vélemény előadóját továbbá az is aggasztja, hogy a megállapodást Grúzia területi 
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integritását sértő szeparatista tendenciák burkolt elismerése gyanánt használhatják fel. Úgy 
véli, hogy a megállapodásnak nem kell automatikusan kiterjednie Dél-Oszétia és Abházia 
orosz állampolgársággal rendelkező lakosaira, és az EU-t és Oroszországot e kérdés komoly 
átgondolására kéri.

Emlékeztet arra, hogy a vízumkönnyítésre vonatkozó EU-politika fejlesztését illetően a 
tagállamok és a Bizottság által 2005 decemberében elfogadott közös megközelítés a 
vízumkönnyítésre vonatkozóan harmadik országokkal folytatandó tárgyalások megkezdését 
megelőzően értékelendő kritériumokat állapított meg. Az egyik legfontosabb követelmény a 
már megkötött vagy tárgyalás alatt álló visszafogadási megállapodás volt. Oroszország 
esetében azonban nem követték ezt az eljárást. 

A vízumkönnyítés tekintetében a közös megközelítés értelmében meghatározták azokat az 
országokat, amelyek különleges kapcsolatban állnak az EU-val, nevezetesen a tagjelölt 
országokat és a lehetséges csatlakozásra jelölt országokat, továbbá az európai szomszédsági 
stratégiához tartozó országokat. A vélemény előadója örömmel veszi tudomásul a 
vízumkönnyítéssel kapcsolatos előrelépéseket Ukrajna tekintetében, amellyel októberben 
parafálták a megállapodást, valamint Albánia, Bosznia és Hercegovina, Macedónia Volt 
Jugoszláv Köztársaság, Montenegró és Szerbia tekintetében, amelyek esetében tárgyalási 
mandátumot fogadtak el novemberben. A vélemény előadója azonban hangsúlyozza, hogy a 
célkitűzés a vízummentes utazás.

Végül úgy véli, hogy erőfeszítéseket kell tenni a vízummentes utazás célkitűzésének 
megvalósítására Oroszország tekintetében, összhangban a 539/2001/EK tanácsi rendelettel, 
amely kimondja, hogy a vízumkövetelmény alóli mentességet számos feltétel alapján történő 
értékelés szerint kell megadni, ideértve többek között az illegális bevándorlást, a közérdeket 
és közbiztonságot, továbbá az EU-nak harmadik országokkal fenntartott külkapcsolatait, 
figyelembe véve a regionális koherenciára és a kölcsönösségre gyakorolt következményeket  
is.

A Külügyi Bizottság azonban kéri, hogy a Tanács és a Bizottság a plenáris ülés zárószavazása 
előtt nyilatkozatban tegyen tanúbizonyságot az Európai Parlament által azonosított és fent 
említett hátrányok és hiányosságok orvoslása és kezelése iránti elkötelezettségéről. E 
nyilatkozat tartalmazza a Tanács és a Bizottság egyértelmű elkötelezettségét az összes utazóra 
vonatkozó adminisztrációs akadályok – így a meghívó iránti igény, a megérkezést követő 
nyilvántartásba vétel – csökkentése, valamint a tiszta vízummúlttal rendelkezőknek a 
megállapodásba való belefoglalása iránt.

******

A Külügyi Bizottság felhívja  az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság mint 
illetékes bizottságot, hogy javasolja a Bizottság javaslatának jóváhagyását.
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