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RÉASÚNÚ GEARR

Is ceann de phrionsabail threoracha Chomhpháirtíocht an Oirthir teagmháil idir daoine a 
neartú, trí shoghluaisteacht a fheabhsú i dtimpeallacht shlán agus dhea-bhainistithe. Tá 
léirscaoileadh víosaí mar chomhchuspóir i gcónaí ag tíortha comhpháirtíochta aonair agus ag 
an Aontas Eorpach araon ar mhaithe le leas an daonra i gcoitinne.

Is díol sásaimh don rapóirtéir an togra mar fhorbairt dhearfach sa chaidreamh idir an tAontas 
Eorpach agus an Bhealarúis agus cuireann sé in iúl go bhfuil sé tábhachtach do mhuintir na 
Bealarúise teagmháil a bheith acu le saoránaigh AE agus cur amach a fháil ar shaol, cultúr 
agus modh maireachtála na hEorpa. Aithníonn an rapóirtéir nach bhfuil na próisis toghcháin 
ná an córas polaitiúil sa Bhealarúis i gcomhréir le caighdeáin Eorpacha nó le caighdeáin 
idirnáisiúnta agus nach n-áirithíonn siad ná nach gcosnaíonn siad na saoirsí bunúsacha 
uilíocha. Bhí easnaimh shuntasacha sa nós imeachta le linn thoghcháin pharlaiminteacha 
2019, bearta sriantacha ina measc, a bhí dírithe ar pháirtithe freasúra agus ar iarrthóirí 
freasúra, agus léirigh an toghchán nach raibh feabhas tagtha ar an daonlathas ann. Dá bhrí sin, 
ba cheart go n-úsáidfí an comhaontú um éascú víosaí chun comhar ar leibhéal an phobail a 
fheabhsú, chun sochaí shibhialta na Bealarúise a neartú agus chun tacú tuilleadh leis an 
tsochaí sin. 

Bhí sé molta ag an gCoimisiún ina Theachtaireacht maidir le Beartas Comharsanachta na 
hEorpa (BCE) a Neartú an 4 Nollaig 2006 go gcuirfí tús le caibidlíocht le tíortha 
Chomharsanacht an Oirthir i dtaca le hathligean isteach agus le héascú víosaí. 

Le Dearbhú Comhpháirteach an Chruinnithe Mullaigh i bPrág an 7 Bealtaine 2009, lenar 
bunaíodh Comhpháirtíocht an Oirthir, cuireadh i bhfáth a thábhachtaí atá sé soghluaisteacht 
saoránach i dtimpeallacht shlán a chur chun cinn, trí chomhaontuithe um éascú víosaí agus 
um athligean isteach. Leagadh síos léirscaoileadh víosaí leis mar an cuspóir fadtéarmach agus 
ní mór go mbeadh feabhas ar dhálaí slándála chun comhrac in aghaidh coireacht trasteorann 
agus imirce neamhrialta ag gabháil leis. Rinneadh na cuspóirí sin a athdhearbhú ag an 
gCruinniú Mullaigh i Vársá i mí Mheán Fómhair 2011 agus ag an gCruinniú Mullaigh i 
Vilnias i mí na Samhna 2013, agus cuireadh i bhfáth go háirithe ag na cruinnithe sin gur 
cheart go n-áireofaí mar sprioc le tuilleadh comhair agus comhordúcháin go ndéanfaí an 
imirce neamhdhleathach a chosc agus a chomhrac, go gcuirfí chun cinn imirce agus 
soghluaisteacht dhea-bhainistithe agus shlán mar aon le bainistiú comhtháite teorainneacha. 
Áitíodh ag an gCruinniú Mullaigh sa Bhruiséil i mí na Samhna 2017 go réiteofaí le tabhairt i 
gcrích an Chomhaontaithe um Éascú Víosaí agus an Chomhaontaithe um Athligean Isteach 
leis an mBealarúis an bealach chun tuilleadh dul chun cinn a dhéanamh maidir le 
soghluaisteacht, agus an tslándáil á méadú ag an am céanna. 

De réir an chur chuige choitinn maidir le forbairt bheartas AE a comhaontaíodh ar leibhéal 
COREPER ag na Ballstáit i mí na Nollag 2005, ní thabharfar comhaontú um éascú víosaí i 
gcrích gan comhaontú um athligean isteach a bheith curtha ar bun roimh ré.

Tá dul chun cinn déanta sa chaidreamh idir an tAontas Eorpach agus an Bhealarúis le ceithre 
bliana anuas. Tá an Bhealarúis rannpháirteach i gComhpháirtíocht an Oirthir, go háirithe ina 
formáidí iltaobhacha. Ar thionscnamh ó údaráis na Bealarúise, atosaíodh Idirphlé bliantúil 
maidir le Cearta an Duine idir AE agus an Bhealarúis in 2015. Seoladh Comhpháirtíocht 
Soghluaisteachta in 2016; ina dhiaidh sin, bhí sí ina príomhionstraim i bhforbairt ár gcomhair 
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maidir le himirce, agus ag an am céanna, chuir sí le soghluaisteacht shaoránaigh an Aontais 
agus na Bealarúise i dtimpeallacht dhea-bhainistithe agus shlán. Thairis sin, maidir le beartas 
an Aontais i leith na Bealarúise amach anseo a chóiriú, beidh sé fíorthábhachtach go 
nglacfaidh an Bhealarúis céimeanna nithiúla lena dtabharfar urraim do shaoirsí bunúsacha 
uilíocha, don smacht reachta agus do chearta an duine, ag dul le spiorad na “rannpháirtíochta 
criticiúla”.

Déantar an creat atá ann cheana le haghaidh comhar leis an mBealarúis a chur san áireamh sa 
chinneadh atá molta agus léirítear ann é, go háirithe an Chomhpháirtíocht Soghluaisteachta 
thuasluaite, na Dearbhuithe ó Chruinnithe Mullaigh Chomhpháirtíocht an Oirthir, chomh 
maith leis an gcaibidlíocht maidir le Tosaíochtaí na Comhpháirtíochta idir AE agus an 
Bhealarúis. Tá comhaontuithe comhchosúla tugtha i gcrích cheana féin leis an Arméin, an 
Asarbaiseáin, an tSeoirsia, an Mholdóiv, agus an Úcráin.

Thug an Chomhairle an t-údarú foirmiúil don chaibidlíocht maidir le Comhaontú um eisiúint 
víosaí a éascú an 28 Feabhra 2011. Thosaigh na caibidlíochtaí i mí an Mheithimh 2014 agus 
cuireadh inisealacha leis an téacs comhaontaithe an 17 Meitheamh 2019. Ar deireadh, shínigh 
an tAontas Eorpach agus an Bhealarúis an comhaontú um éascú víosaí agus an comhaontú um 
athligean isteach an 8 Eanáir 2020.

Is é atá mar aidhm leis an gcinneadh atá molta maidir le tabhairt i gcrích an chomhaontaithe 
ná éascú a dhéanamh, ar bhonn cómhalartachta, ar víosaí a eisiúint d’fhanacht bheartaithe de 
thréimhse nach faide ná 90 lá in aon tréimhse 180 lá do shaoránaigh an Aontais agus na 
Bealarúise agus an táille víosa le haghaidh próiseáil iarratas a shocrú ag EUR 35. Tá na 
gnéithe caighdeánacha de chomhaontuithe AE um éascú víosaí san áireamh, lena mbunaítear 
maoluithe sa phróiseas cinnteoireachta chun víosaí a eisiúint, na táillí agus díolúintí a 
d’fhéadfaí a fháil, na doiciméid a bhíonn ag teastáil agus díolúintí a d’fhéadfaí a fháil, chomh 
maith le simpliú na gcritéar do chatagóirí áirithe daoine. Sa bhreis air sin, áirítear sa togra 
Dearbhú Comhpháirteach maidir le comhar i dtaca le doiciméid taistil agus malartú rialta 
faisnéise maidir le slándáil doiciméad taistil, chomh maith le Dearbhú Comhpháirteach i dtaca 
le comhchuibhiú ar nósanna imeachta faisnéise agus na doiciméid atá ag teastáil agus iarratas 
á chur isteach ar víosaí gearrfhanachta. Is ionann na forálacha agus forbairt ar acquis 
Schengen agus níl feidhm acu maidir leis an Ríocht Aontaithe, le hÉirinn ná le Ríocht na 
Danmhairge, a n-iarrtar orthu comhaontuithe déthaobhacha um éascú víosaí a thabhairt i 
gcrích, mar aon le tíortha nach Ballstáit AE iad ach atá ina bpáirtithe i gcomhaontú Schengen.

Éascóidh an feabhsú soghluaisteachta teagmháil idir daoine, ar gné bhunriachtanach é chun 
ceangail eacnamaíocha, tráchtála, shóisialta, chultúrtha agus ceangail eile a fhorbairt. Dá bhrí 
sin, tá fíorthábhachtach leis ar mhaithe le Comhpháirtíocht an Oirthir a bhaint amach, ag 
meabhrú gurb é léirscaoileadh iomlán víosaí an cuspóir fadtéarmach.

Ba cheart go dtiocfadh an comhaontú um éascú víosaí i bhfeidhm go comhuaineach leis an 
gcomhaontú um athligean isteach, toisc go bhfuil nasc idir an dá chomhaontú.

******

Iarrann an Coiste um Ghnóthaí Eachtracha ar an gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas 
agus um Ghnóthaí Baile, mar an coiste atá freagrach, a mholadh go dtabharfaí formheas don 
dréacht-chinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe idir an 
tAontas Eorpach agus Poblacht na Bealarúise i ndáil le heisiúint víosaí a éascú.
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