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RÖVID INDOKOLÁS

Az emberek közötti kapcsolatoknak a mobilitás egy biztonságos, jól irányított környezetben 
történő előmozdítása révén való intenzívebbé tétele a keleti partnerség egyik vezérelve. A 
vízumliberalizáció továbbra is egyaránt közös célja az egyes partnerországoknak és az EU-
nak, és a teljes népesség számára kedvező.

Az előadó üdvözli a javaslatot, amely pozitív fejlemény az EU és Belarusz közötti 
kapcsolatokban, és hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a belarusz nép párbeszédet 
folytasson az uniós polgárokkal, és megismerje az európai realitásokat, kultúrát és életmódot. 
Tudomásul veszi, hogy Belaruszban a választások során és a politikai rendszerben nem tartják 
be az európai és nemzetközi normákat, és nem biztosítják és védik az egyetemes alapvető 
szabadságokat. A 2019-es parlamenti választásokban jelentős eljárási hiányosságokat tártak 
fel, többek között az ellenzéki pártokkal és jelöltekkel szembeni korlátozó intézkedéseket, és 
a jelek szerint a demokrácia nem javult. Ezért a vízumkönnyítési megállapodást a helyi szintű 
együttműködés fokozására, valamint a belarusz civil társadalom további megerősítésére és 
támogatására kell felhasználni. 

A Bizottság már az európai szomszédságpolitika (ENP) megerősítéséről szóló, 2006. 
december 4-i közleményében ajánlást tett a visszafogadásról és a vízumkiadás 
megkönnyítéséről szóló tárgyalások megkezdésére az európai szomszédságpolitika hatálya alá 
tartozó országokkal. 

A keleti partnerséget létrehozó prágai csúcstalálkozó 2009. május 7-i közös nyilatkozata 
hangsúlyozta, hogy fontos az állampolgárok biztonságos környezetben való mobilitásának a 
vízumkiadás megkönnyítéséről és a visszafogadásról szóló megállapodások révén történő 
támogatása. A vízumliberalizációt hosszú távú célként jelölte meg, amelyet a biztonsági 
feltételek javulásának kell kísérnie a határokon átívelő bűnözés és az illegális migráció elleni 
küzdelem érdekében. A 2011. szeptemberi varsói és a 2013. novemberi vilniusi 
csúcsértekezlet újra megerősítette ezeket a célokat, különösen azt hangsúlyozva, hogy a 
további együttműködésnek és koordinációnak ki kell terjednie az illegális migráció 
megakadályozására és az ellene folytatott küzdelemre, a biztonságos és jól irányított migráció 
és mobilitás ösztönzésére, valamint az integrált határigazgatás céljára. A 2017. novemberi 
brüsszeli csúcstalálkozó hangsúlyozta, hogy a Belarusszal kötendő vízumkönnyítési és 
visszafogadási megállapodás megnyitja az utat a mobilitás terén történő további előrelépés 
előtt, ugyanakkor növeli a biztonságot. 

2005 decemberében a COREPER kertében megegyezés született a tagállamok között a 
vízumkönnyítéssel kapcsolatos uniós politika fejlesztésére irányuló közös megközelítésről, 
amely alapján érvényben lévő visszafogadási megállapodás nélkül nem kerülhet sor 
vízumkönnyítési megállapodás megkötésére.

Az elmúlt négy évben előrelépés történt az EU és Belarusz közötti kapcsolatokban. Belarusz 
részt vesz a keleti partnerségben, különösen annak többoldalú formációiban. A belarusz 
hatóságok kezdeményezésére 2015-ben újraindult az éves EU–Belarusz emberi jogi 
párbeszéd. 2016-ban mobilitási partnerséget indítottak. Ez kulcsfontosságú eszköznek 
bizonyult a migrációval kapcsolatos együttműködés fejlesztésében, ugyanakkor fokozta az 
uniós és a belarusz polgárok mobilitását egy jól irányított és biztonságos környezetben. Ezen 
túlmenően az egyetemes alapvető szabadságok, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben 
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tartása érdekében Belarusz által tett konkrét lépések – az építő jellegű kritika szellemében – 
kulcsfontosságúak lesznek a Belarusz viszonylatában folytatott uniós politika jövőbeli 
alakulása szempontjából.

A javasolt határozat figyelembe veszi és tükrözi a Belarusszal folytatott együttműködés 
meglévő keretét, különösen a fent említett mobilitási partnerséget, a keleti partnerségi 
csúcstalálkozók nyilatkozatait, valamint az EU–Belarusz partnerségi prioritásokról folytatott 
tárgyalásokat. Hasonló megállapodásokat kötöttünk már Örményországgal, Azerbajdzsánnal, 
Grúziával, Moldovával és Ukrajnával.

A Tanács 2011. február 28-án adta meg a hivatalos felhatalmazást a Belorusszal kötendő, a 
vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodásra irányuló tárgyalásokra. A 
tárgyalások 2014 júniusában kezdődtek, és az elfogadott szöveg szignálására 2019. június 17-
én került sor. Az Európai Unió és Belarusz végül 2020. január 8-án írta alá a vízumkönnyítési 
megállapodást és a visszafogadási megállapodást.

A megállapodás aláírásáról szóló javasolt határozat célja, hogy kölcsönösen megkönnyítse az 
Unió polgárai és Belarusz állampolgárai számára történő vízumkiadást, bármely 180 napos 
időszakban 90 napot meg nem haladó tervezett tartózkodás céljából, és a vízumkérelmi eljárás 
díját 35 euróban határozza meg. Magában foglalja az uniós vízumkönnyítési megállapodások 
standard elemeit, amelyek meghatározzák a vízumkiadásra vonatkozó döntés késedelmét, a 
vízumdíjakat és -mentességeket, a szükséges dokumentációt és a mentességeket, valamint a 
személyek bizonyos kategóriáira vonatkozó kritériumok egyszerűsítését. A javaslat 
tartalmazza továbbá az úti okmányokkal kapcsolatos együttműködésről és az úti okmányok 
biztonságára vonatkozó információk rendszeres cseréjéről szóló együttes nyilatkozatot, 
valamint a tájékoztatási eljárások és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok 
kérelmezésekor benyújtandó dokumentumok összehangolásáról szóló együttes nyilatkozatot. 
A rendelkezések a schengeni vívmányok továbbfejlesztését képezik, és nem alkalmazandók 
az Egyesült Királyságra, Írországra és a Dán Királyságra, amelyek felkérést kapnak arra, hogy 
kössenek kétoldalú vízumkönnyítési megállapodásokat, csakúgy, mint azok az országok, 
amelyek nem tagjai az EU-nak, de részes felei a schengeni megállapodásnak.

A mobilitás javítása megkönnyíti az emberek közötti kapcsolatokat, amelyek a gazdasági, 
kereskedelmi, társadalmi, kulturális és egyéb kapcsolatok fejlődésének lényeges elemét 
képezik. Ezért az kulcsfontosságú szerepet játszik a keleti partnerség megvalósításában, mivel 
a hosszú távú cél a teljes vízumliberalizáció.

A vízumkönnyítési megállapodásnak a visszafogadási megállapodással egyidejűleg kell 
hatályba lépnie, mivel a két megállapodás kapcsolódik egymáshoz.

******

A Külügyi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy javasolja az Európai Unió és a Belarusz Köztársaság közötti, a 
vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi 
határozattervezet jóváhagyását.
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