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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Činnost Východního partnerství se řídí mj. také snahou posilovat mezilidské kontakty díky 
podpoře mobility v řádně řízeném a bezpečném prostředí. Liberalizace vízového režimu 
zůstává i nadále cílem, který ve prospěch svých obyvatel společně sdílejí jednotlivé 
partnerské země i EU.

Zpravodaj tento návrh vítá, neboť jde o pozitivní vývoj ve vztazích mezi EU a Běloruskem, a 
poukazuje na jeho význam pro občany této země, kteří tak získávají možnost navázat 
kontakty s občany EU a seznámit se s evropskými reáliemi, kulturou a způsobem života. 
Zpravodaj uznává, že běloruské volební procesy a politický systém nedodržují evropské ani 
mezinárodní standardy a nezajišťují ani nechrání univerzální základní svobody. Parlamentní 
volby v roce 2019 provázel značný počet procesních nedostatků, včetně omezujících opatření 
zaměřených na opoziční politické strany a kandidáty, a nevykázaly žádné zlepšení, pokud se 
jedná o demokracii jako takovou. Dohoda o zjednodušení vízového režimu by tedy měla být 
využita k prohloubení spolupráce na místní úrovni a k dalšímu posílení běloruské občanské 
společnosti a podpory, která jí je poskytována. 

Již ve svém sdělení o posílení evropské politiky sousedství (EPS) ze dne 4. prosince 2006 
Komise doporučila, aby byla se zeměmi Východního partnerství zahájena jednání o zpětném 
přebírání osob a o zjednodušení vízového režimu. 

Společné prohlášení ze summitu, který se konal dne 7. května 2009 v Praze a na základě 
kterého bylo vytvořeno Východní partnerství, zdůraznilo význam rozvoje mobility občanů v 
bezpečném prostředí prostřednictvím dohod o zjednodušení vízového režimu a o zpětném 
přebírání osob. Prohlášení si za dlouhodobý cíl stanovilo liberalizaci vízového režimu, která 
musí být doplněna zlepšením bezpečnostních podmínek, aby bylo možné potírat přeshraniční 
trestnou činnost a nelegální migraci. Summity, které se konaly v září 2011 ve Varšavě a v 
listopadu 2013 ve Vilniusu, tyto cíle potvrdily a kladly přitom zvláštní důraz na to, že jedním 
z cílů pokračující spolupráce a koordinace by mělo být také předcházení nelegální migraci a 
boj proti ní, podpora bezpečné a řádně řízené migrace a mobility a integrovaná správa hranic. 
Bruselský summit z listopadu 2017 zdůraznil, že uzavření dohody o zjednodušení vízového 
režimu a o zpětném přebírání osob s Běloruskem by mělo usnadnit další pokrok v otázce 
mobility a současně posílit bezpečnost. 

V souladu se společným přístupem k utváření politiky EU v oblasti zjednodušování vízového 
režimu dohodnutým členskými státy ve Výboru stálých zástupců (COREPER) v prosinci 
2005 nebude dohoda o zjednodušení vízového režimu uzavřena, dokud nebude uzavřena 
dohoda o zpětném přebírání osob.

Za poslední čtyři roky došlo ve vztazích mezi EU a Běloruskem k pokroku. Bělorusko se 
podílí na Východním partnerství, zejména v rámci jeho multilaterálních formátů. V roce 2015 
byl na žádost běloruských orgánů obnoven výroční dialog EU a Běloruska o lidských 
právech. „Partnerství v oblasti mobility“ vzniklo v roce 2016 a stalo se klíčovým nástrojem 
pro rozvoj naší spolupráce ohledně migrace, přičemž současně podpořilo mobilitu občanů EU 
a Běloruska v řádně řízeném a bezpečném prostředí. Bělorusko musí dále učinit praktické 
kroky zaměřené na dodržování univerzálních základních svobod, zásad právního státu a 
lidských práv. Tyto kroky budou i nadále klíčové pro utváření politiky EU vůči Bělorusku, 
která se řídí zásadou „kritické angažovanosti“.
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Tento návrh rozhodnutí zohledňuje stávající rámec spolupráce s Běloruskem, zejména pak 
výše uvedené partnerství v oblasti mobility, prohlášení ze summitů Východního partnerství a 
priority pro vyjednávání partnerství mezi EU a Běloruskem. Podobné dohody již byly 
uzavřeny s Arménií, Ázerbájdžánem, Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou.

Rada dne 28. února 2011 formálně pověřila Komisi, aby zahájila jednání s Běloruskem s 
cílem uzavřít s ním dohodu o zjednodušení vízového režimu. Tato jednání byla zahájena v 
červnu 2014 a dohodnuté znění bylo parafováno dne 17. června 2019. Evropská unie a 
Bělorusko nakonec podepsaly dohodu o zjednodušení vízového režimu a o zpětném přebírání 
osob dne 8. ledna 2020.

Cílem návrhu rozhodnutí o uzavření této dohody je – na základě reciprocity – usnadnit 
udělování víz občanům Unie a Běloruska pro zamýšlený pobyt, jehož délka během jakéhokoli 
období 180 dnů nepřekročí 90 dnů, s poplatkem za vyřízení žádosti o vízum ve výši 35 EUR. 
Návrh obsahuje standardní prvky unijních dohod o zjednodušení vízového režimu. Stanoví 
lhůty pro přijetí rozhodnutí o udělení víza, příslušné poplatky a případy osvobození od nich, 
požadovanou dokumentaci a výjimky a zjednodušuje kritéria pro některé kategorie osob. 
Návrh navíc obsahuje také společné prohlášení o spolupráci v oblasti cestovních dokladů a 
pravidelné výměně informací o zabezpečení cestovních dokladů a společné prohlášení o 
harmonizaci informací o postupech při udělování krátkodobých víz a dokladech, které mají 
být předloženy při podávání žádostí o krátkodobá víza. Tato ustanovení rozvíjejí schengenské 
acquis a nevztahují se na Spojené království, Irsko a Dánské království, které se – společně se 
zeměmi, které nejsou členy EU, ale jsou stranami Schengenské dohody – vybízejí k uzavření 
dvoustranných dohod o zjednodušení vízového režimu.

Zlepšení mobility usnadní kontakt mezi lidmi, který hraje pro rozvoj hospodářských, 
obchodních, sociálních, kulturních a dalších vztahů důležitou roli. Zlepšení mobility je proto 
pro realizaci Východního partnerství klíčové, neboť dlouhodobým cílem je úplné uvolnění 
vízového režimu.

Dohoda o zjednodušení vízového režimu by měla vstoupit v platnost současně s dohodou 
o zpětném přebírání osob, jelikož spolu obě dohody souvisejí.

******

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
jako věcně příslušný výbor, aby Parlamentu doporučil udělit souhlas s návrhem rozhodnutí 
Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou o zjednodušení 
vízového režimu.
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