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KORT BEGRUNDELSE

Et af de vejledende principper i Det Østlige Partnerskab er at styrke de mellemfolkelige 
kontakter ved at øge mobilitet i et sikkert og velforvaltet miljø. Visumliberalisering er stadig 
en fælles målsætning for såvel de enkelte partnerlande som Den Europæiske Union, hvilket 
vil komme den brede befolkning til gavn.

Ordføreren hilser forslaget velkomment som en positiv udvikling i forbindelserne mellem EU 
og Hviderusland og understreger dets betydning for hviderussiske borgeres engagement i at 
samarbejde med EU's borgere og gøre sig bekendt med den europæiske virkelighed, kultur og 
levevis. Ordføreren konstaterer, at valgprocesserne og det politiske system i Hviderusland 
ikke overholder europæiske og internationale standarder og ikke sikrer og beskytter de 
universelle grundlæggende frihedsrettigheder. Parlamentsvalget i 2019 havde betydelige 
proceduremæssige mangler, heriblandt anvendelse af restriktive foranstaltninger over for 
oppositionspartierne og kandidaterne, og påviste ingen forbedringer af demokratiet. Aftalen 
om visumlempelse bør derfor anvendes til at styrke samarbejdet på græsrodsniveau og til 
yderligere at styrke og støtte det hviderussiske civilsamfund. 

Kommissionen havde allerede i sin meddelelse af 4. december 2006 om styrkelse af den 
europæiske naboskabspolitik (ENP) anbefalet, at der blev indledt forhandlinger med de 
østlige naboskabslande om tilbagetagelse og visumlempelse. 

Det blev i den fælles erklæring af 7. maj 2009 fra topmødet i Prag, hvorved Det Østlige 
Partnerskab blev etableret, understreget, at det er vigtigt at fremme borgernes mobilitet i et 
sikkert miljø ved hjælp af aftaler om visumlempelse og tilbagetagelse. I erklæringen opstilles 
visumliberalisering som et langsigtet mål, der skal ledsages af forbedringer af 
sikkerhedsforholdene med henblik på at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet og 
irregulær migration. Disse mål blev bekræftet på Warszawa-topmødet i september 2011 og på 
Vilnius-topmødet i november 2013, idet der blev lagt særlig vægt på, at yderligere samarbejde 
og samordning som et mål skal have forebyggelse og bekæmpelse af irregulær migration, 
fremme af sikker og velforvaltet migration og mobilitet og integreret grænseforvaltning. Det 
blev på topmødet i Bruxelles i november 2017 understreget, at indgåelsen af en aftale om 
visumlempelse og en aftale om tilbagetagelse med Hviderusland ville bane vejen for 
yderligere fremskridt på mobilitetsområdet og samtidig øge sikkerheden. 

Der må ifølge den fælles strategi til udviklingen af EU's politik for lempelse af reglerne for 
udstedelse af visa, som blev vedtaget af medlemsstaterne i Coreper i december 2005, ikke 
indgås en aftale om visumlempelse, før der er indgået en aftale om tilbagetagelse.

Der er i de sidste fire år sket fremskridt i forbindelserne mellem EU og Hviderusland. 
Hviderusland har deltaget i Det Østlige Partnerskab, navnlig inden for dets multilaterale 
strukturer. Den årlige menneskerettighedsdialog mellem EU og Hviderusland blev på initiativ 
af de hviderussiske myndigheder genoptaget i 2015. Der blev i 2016 iværksat et 
mobilitetspartnerskab, som viste sig at være et centralt instrument i udviklingen af vores 
samarbejde om migration, samtidig med at det øgede mobiliteten for EU-borgere og 
hviderussiske borgere i et velforvaltet og sikkert miljø. Det vil fortsat være af central 
betydning for udformningen af EU's fremtidige politik over for Hviderusland i en ånd af 
"kritisk dialog", at Hviderusland tager yderligere, konkrete skridt for at respektere de 
universelle grundlæggende frihedsrettigheder, retsstatsprincippet og menneskerettighederne.
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Den foreslåede afgørelse tager hensyn til og afspejler de eksisterende rammer for samarbejde 
med Hviderusland, navnlig det førnævnte mobilitetspartnerskab, erklæringerne fra 
topmøderne i Det Østlige Partnerskab samt forhandlingerne om prioriteterne for partnerskabet 
mellem EU og Hviderusland. Der er indgået lignende aftaler med Armenien, Aserbajdsjan, 
Georgien, Moldova og Ukraine.

Rådet gav den 28. februar 2011 formel bemyndigelse til forhandlinger om aftalen om 
lempelse af reglerne for udstedelse af visa med Hviderusland. Forhandlingerne blev indledt i 
juni 2014, og den aftalte tekst blev paraferet den 17. juni 2019. Den Europæiske Union og 
Hviderusland undertegnede endelig aftalen om visumlempelse og aftalen om tilbagetagelse 
den 8. januar 2020.

Den foreslåede afgørelse vedrørende indgåelse af aftalen har på grundlag af gensidighed til 
formål at lempe reglerne for udstedelse af visa til EU-borgere og hviderussiske statsborgere til 
et planlagt ophold på højst 90 dage inden for en periode på 180 dage og fastsætter 
visumgebyret for behandling af ansøgninger til 35 EUR. Den indeholder standardelementer 
fra EU's aftaler om visumlempelse, fastsætter fristerne for afgørelser om visumudstedelse, de 
hermed forbundne gebyrer og fritagelser, den påkrævede dokumentation og fritagelser samt 
forenkling af kriterierne for visse kategorier af personer. Forslaget indeholder desuden en 
fælles erklæring om samarbejde vedrørende rejsedokumenter og regelmæssig udveksling af 
oplysninger om rejsedokumenters sikkerhed samt en fælles erklæring om harmonisering af 
informationsprocedurer og -dokumenter, der skal fremlægges ved ansøgning om visa til 
kortvarigt ophold. Bestemmelserne udgør en udvikling af Schengenreglerne og gælder ikke 
for Det Forenede Kongerige, Irland og Kongeriget Danmark, som opfordres til at indgå 
bilaterale aftaler om visumlempelse ligesom de lande, som ikke er medlem af EU, men som er 
tiltrådt Schengenaftalen.

Forbedringen af mobiliteten vil fremme mellemfolkelige kontakter, som er et væsentligt 
element i udviklingen af økonomiske, kommercielle, sociale, kulturelle og andre forbindelser. 
Det er således afgørende for virkeliggørelsen af Det Østlige Partnerskab, og det gentages i 
denne forbindelse, at det langsigtede mål er en fuldstændig visumliberalisering.

Aftalen om visumlempelse bør træde i kraft samtidig med aftalen om tilbagetagelse, da de to 
aftaler er indbyrdes forbundne.

******

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at udkastet til Rådets afgørelse 
om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Hviderusland om 
lempelse af reglerne for udstedelse af visa godkendes.
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