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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

A relatora congratula-se com a presente proposta, considerando-a uma evolução positiva nas 

relações entre a UE e o Azerbaijão e considera que esta proposta irá intensificar e reforçar 

consideravelmente a cooperação no terreno entre os dois parceiros. 

 

A intensificação dos contactos entre as populações, através do incremento da mobilidade num 

ambiente seguro e adequadamente gerido, é um dos princípios orientadores da Parceria 

Oriental. A liberalização dos vistos continua a ser um objetivo comum, quer dos países 

parceiros, a título individual, quer da UE, para o benefício da população em geral. 

 

A Declaração Comum da Cimeira de Praga, de 7 de maio de 2009, que estabelece a Parceria 

Oriental, sublinhou que é importante promover a mobilidade dos cidadãos num ambiente 

seguro, através de acordos em matéria de facilitação da emissão de vistos e de readmissão. 

Esta fixou o objetivo, a longo prazo, da liberalização dos vistos, que deve ser acompanhada 

pelo reforço das condições de segurança, a fim de combater o crime transfronteiriço e a 

migração irregular. A Cimeira de Varsóvia, de setembro de 2011, e a Cimeira de Vilnius, de 

novembro de 2013, reconfirmaram estes objetivos, realçando, em particular, que a cooperação 

e a coordenação suplementares devem incluir entre os seus objetivos a prevenção e a luta 

contra a migração ilegal, a promoção da migração e da mobilidade segura e corretamente 

gerida, assim como a gestão integrada das fronteiras. 

 

Já na sua Comunicação sobre o reforço da Política Europeia de Vizinhança (PEV), de 4 de 

dezembro de 20061, a Comissão recomendou que fossem iniciadas negociações sobre a 

readmissão e a facilitação da emissão de vistos com os países PEV. Segundo a abordagem 

comum para o desenvolvimento da política da UE em matéria de facilitação de vistos, 

acordada a nível do COREPER pelos Estados-Membros em dezembro de 2005, não pode ser 

concluído um acordo de facilitação de vistos sem que esteja em vigor um acordo de 

readmissão. 

 

A decisão proposta tem em conta e reflete o quadro existente de cooperação com o 

Azerbaijão, em particular, o atual Acordo de Parceria e Cooperação, em vigor desde 1999, as 

declarações das Cimeiras da Parceria Oriental e as negociações em curso relativas ao Acordo 

de Associação UE-Azerbaijão. Já foram concluídos acordos similares com a Arménia, a 

Geórgia, a Moldávia e a Ucrânia. 

 

A autorização oficial para a negociação do Acordo de readmissão com o Azerbaijão foi 

adotada em 19 de dezembro de 2011. As negociações tiveram início em março de 2012 e o 

texto acordado foi rubricado em 29 de julho de 2013.  

 

A decisão proposta relativa à conclusão do Acordo contém elementos normalmente presentes 

nos acordos da UE em matéria de facilitação de vistos, que estabelecem os prazos para a 

decisão relativa à emissão dos vistos, as taxas e as respetivas isenções, os documentos 

necessários e as isenções, bem como a simplificação dos critérios aplicáveis a determinadas 

categorias de pessoas. Além disso, a proposta inclui declarações relativas à cooperação em 
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matéria de documentos de viagem e ao intercâmbio regular de informações sobre a segurança 

dos documentos de viagem, bem como em relação aos documentos a apresentar com o pedido 

de visto para estadas de curta duração. As disposições não se aplicam ao Reino Unido, à 

Irlanda e ao Reino da Dinamarca, que são convidados a celebrar acordos bilaterais de 

facilitação de vistos, à semelhança dos países terceiros que sejam Parte no acordo de 

Schengen. 

 

O reforço da mobilidade facilitará os contactos interpessoais, um elemento essencial para o 

desenvolvimento de laços económicos, sociais, culturais e outros. Trata-se, assim, de um 

elemento fundamental para a realização da Parceria Oriental, uma vez que o objetivo a longo 

prazo é a liberalização total dos vistos.  

 

****** 

A Comissão dos Assuntos Externos insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 

Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a propor ao Parlamento que dê a 

sua aprovação. 
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