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LYHYET PERUSTELUT 

Valmistelija pitää ehdotusta myönteisenä kehityksenä EU:n ja Azerbaidžanin suhteissa ja 

uskoo, että se vahvistaa huomattavasti ruohonjuuritason yhteistyötä osapuolten välillä. 

Ihmisten välisten kontaktien helpottaminen edistämällä liikkuvuutta turvallisessa ja hyvin 

hallinnoidussa ympäristössä on itäisen kumppanuuden johtavia periaatteita. Viisumipakon 

poistaminen pysyy yksittäisten kumppanimaiden ja EU:n yhteisenä tavoitteena niin että 

väestö hyötyy niistä laajasti. 

Itäisen kumppanuuden perustamista koskevassa 7. toukokuuta 2009 annetussa Prahan 

huippukokouksen yhteisessä julkilausumassa korostetaan, että on tärkeää tukea kansalaisten 

liikkuvuutta turvallisessa ympäristössä viisumikäytäntöjen helpottamista ja takaisinottoa 

koskevien sopimusten avulla. Julkilausumassa viisumipakon poistaminen asetetaan pitkän 

aikavälin tavoitteeksi, jonka yhteydessä turvallisuutta on parannettava rajat ylittävän 

rikollisuuden ja laittoman maahanmuuton torjumiseksi. Syyskuussa 2011 pidetyssä Varsovan 

huippukokouksessa ja marraskuussa 2013 pidetyssä Vilnan huippukokouksessa vahvistettiin 

nämä tavoitteet ja korostettiin erityisesti, että tulevaan yhteistyöhön ja koordinointiin pitäisi 

sisältyä pyrkimys laittoman siirtolaisuuden ehkäisyyn ja torjumiseen, turvallisen ja hyvin 

hallitun maahanmuuton ja liikkuvuuden edistämiseen sekä yhdennettyyn rajaturvallisuuteen. 

Euroopan naapuruuspolitiikan (ENP) lujittamista koskevassa 4. joulukuuta 2006 annetussa 

tiedonannossaan1 komissio suosittelee, että ENP-maiden kanssa olisi käynnistettävä 

takaisinottamista ja viisumikäytäntöjen helpottamista koskevat neuvottelut. Jäsenvaltiot 

sopivat joulukuussa 2005 Coreperissa viisumien myöntämisen helpottamista koskevan 

EU:n politiikan kehittämiseen liittyvästä yhteisestä lähestymistavasta, jonka mukaan 

sopimusta viisumien myöntämisen helpottamisesta ei tehtäisi ilman takaisinottosopimusta. 

Päätösehdotuksessa otetaan huomioon EU:n ja Azerbaidžanin nykyinen yhteistyöjärjestelmä, 

erityisesti vuodesta 1999 lähtien voimassa ollut kumppanuus- ja yhteistyösopimus, itäistä 

kumppanuutta koskevien huippukokousten julkilausumat sekä käynnissä olevat neuvottelut 

EU:n ja Azerbaidžanin assosiaatiosopimuksesta, ja ilmennetään niitä. Samanlaiset sopimukset 

on jo tehty Armenian, Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa. 

Azerbaidžanin kanssa tehtävää takaisinottosopimusta koskevien neuvottelujen 

käynnistäminen hyväksyttiin muodollisesti 19. joulukuuta 2011. Neuvottelut aloitettiin 

maaliskuussa 2012, ja sovittu teksti parafoitiin 29. heinäkuuta 2013.  

Sopimuksen tekemistä koskevassa päätösehdotuksessa käsitellään viisumimenettelyn 

helpottamista koskeviin unionin sopimuksiin sisältyviä vakiomuotoisia osia, joilla 

vahvistetaan aikarajat viisumin myöntämistä koskeville päätöksille, viisumimaksuja ja niiden 

poikkeuksia, vaadittuja asiakirjoja ja poikkeuksia. Ehdotuksessa myös yksinkertaistetaan 

tiettyjä henkilöryhmiä koskevia vaatimuksia. Lisäksi ehdotukseen sisältyy julistuksia 

matkustusasiakirjoja koskevasta yhteistyöstä ja matkustusasiakirjojen turvallisuutta ja 

lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävää viisumia varten vaadittavia asiakirjoja 

koskevasta säännöllisestä tietojenvaihdosta. Määräyksiä ei sovelleta Yhdistyneeseen 

                                                 
1 COM(2006)0726. 
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kuningaskuntaan, Irlantiin eikä Tanskan kuningaskuntaan, joita pyydetään tekemään 

kahdenväliset sopimukset viisumien myöntämisen helpottamisesta. Tämä koskee myös 

valtioita, jotka ovat mukana Schengen-sopimuksessa mutta eivät kuulu Euroopan unioniin. 

Liikkuvuuden helpottaminen lisää ihmisten välisiä yhteyksiä, jotka ovat olennaisia 

taloudellisten, sosiaalisten, kulttuuristen ja muiden suhteiden kehittämisen kannalta. Näin 

ollen se on myös itäisen kumppanuuden toteuttamiselle tärkeää varsinkin, kun pitkän 

aikavälin tavoitteena on täydellinen viisumivapaus. 

****** 

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 

sisäasioiden valiokuntaa esittämään parlamentille, että se antaa hyväksyntänsä. 
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