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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Intensificarea contactelor interpersonale prin sporirea mobilității într-un mediu sigur și 
gestionat în mod corespunzător reprezintă unul dintre principiile de bază ale Parteneriatului 
estic. Liberalizarea vizelor rămâne un obiectiv împărtășit deopotrivă de țările partenere 
individuale și de UE, în beneficiul populației în general.

Raportorul salută propunerea ca o evoluție pozitivă în relațiile UE-Belarus și subliniază că 
este important ca poporul belarus să interacționeze cu cetățenii UE și să se familiarizeze cu 
realitățile, cultura și modul de viață europene. Raportorul recunoaște că procesele electorale și 
sistemul politic din Belarus nu aderă la standardele europene și internaționale și că nu asigură 
și nu protejează libertățile fundamentale universale. La alegerile parlamentare din 2019 s-au 
constatat deficiențe procedurale semnificative, printre care s-au numărat măsuri restrictive 
față de partidele și candidații opoziției. Aceste evenimente nu au demonstrat progrese în 
materie de democrație. Prin urmare, acordul de facilitare a eliberării vizelor ar trebui să 
servească doar pentru consolidarea bazelor cooperării și consolidarea și susținerea în 
continuare a societății civile din Belarus. 

În comunicarea sa din 4 decembrie 2006 privind consolidarea politicii europene de vecinătate 
(PEV), Comisia recomandase deja începerea negocierilor privind readmisia și facilitarea 
eliberării vizelor cu țările vecinătatea estică. 

Declarația comună de la summitul de la Praga din 7 mai 2009 de instituire a Parteneriatului 
estic a subliniat importanța promovării mobilității cetățenilor într-un mediu sigur, prin 
acorduri privind facilitarea acordării vizelor și readmisia. Aceasta a stabilit că liberalizarea 
vizelor este un obiectiv pe termen lung care trebuie însoțit de îmbunătățirea condițiilor de 
securitate pentru a combate criminalitatea transfrontalieră și migrația ilegală. Summitul de la 
Varșovia din septembrie 2011 și summitul de la Vilnius din noiembrie 2013 au reconfirmat 
aceste obiective, subliniind în mod special faptul că aprofundarea cooperării și coordonării ar 
trebui să includă ca obiective prevenirea și lupta împotriva migrației ilegale, promovarea 
migrației și a mobilității sigure și bine gestionate și gestionarea integrată a frontierelor. La 
summitul de la Bruxelles din noiembrie 2017 s-a subliniat că încheierea unui acord de 
facilitare a eliberării vizelor și a unui acord de readmisie cu Belarus ar deschide calea pentru 
noi progrese în ceea ce privește mobilitatea, consolidând totodată securitatea. 

În conformitate cu abordarea comună pentru dezvoltarea politicii UE în materie de facilitare a 
eliberării vizelor, convenită la nivelul COREPER de către statele membre în luna decembrie 
2005, un acord de facilitare a eliberării vizelor nu poate fi încheiat dacă nu există un acord de 
readmisie.

În ultimii patru ani, s-au înregistrat progrese în relațiile UE-Belarus. Belarus a participat și 
participă la Parteneriatul estic, în special în cadrul formatelor sale multilaterale. La inițiativa 
autorităților din Belarus, în 2015 a fost reluat dialogul anual UE-Belarus pe tema drepturilor 
omului. În 2016 a fost lansat un parteneriat privind mobilitatea. Acesta s-a dovedit a fi un 
instrument-cheie în dezvoltarea cooperării privind migrația dintre cele două părți, 
îmbunătățind în același timp mobilitatea cetățenilor UE și din Belarus într-un cadru gestionat 
corespunzător și sigur. Măsurile concrete luate de Belarus pentru respectarea libertăților 
fundamentale universale, a statului de drept și a drepturilor omului vor rămâne esențiale 
pentru modelarea viitoarei politici a UE față de Belarus, în spiritul „angajamentului critic”.
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Decizia propusă ia în considerare și reflectă cadrul existent de cooperare cu Belarus, în special 
parteneriatul pentru mobilitate menționat anterior, declarațiile de la summiturile 
Parteneriatului estic, precum și negocierile privind prioritățile parteneriatului dintre UE și 
Belarus. Acorduri similare au fost deja încheiate cu Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Moldova 
și Ucraina.

Consiliul a acordat autorizarea oficială de negociere a Acordului privind facilitarea eliberării 
vizelor cu Belarus la 28 februarie 2011. Negocierile au început în iunie 2014, iar textul 
convenit a fost parafat la 17 iunie 2019. În cele din urmă, Uniunea Europeană și Belarus au 
semnat acordul de facilitare a eliberării vizelor și acordul de readmisie la 8 ianuarie 2020.

Decizia propusă privind încheierea acordului are scopul de a facilita, pe bază de reciprocitate, 
eliberarea vizelor pentru cetățenii Uniunii și ai Republicii Belarus pentru șederi planificate cu 
o durată de cel mult 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile și stabilește taxa de viză pentru 
prelucrarea cererilor la 35 EUR. Decizia include elemente standard ale acordurilor UE de 
facilitare a eliberării vizelor, stabilind termenele pentru decizia de eliberare a vizei, taxele și 
scutirile aferente, documentația necesară și scutirile de viză și prevede simplificarea criteriilor 
pentru anumite categorii de persoane. În plus, propunerea include o declarație comună privind 
cooperarea în materie de documente de călătorie și schimbul periodic de informații privind 
securitatea documentelor de călătorie, precum și o declarație comună privind armonizarea 
procedurilor de informare și a documentelor care trebuie depuse atunci când se solicită vize 
de scurtă ședere. Dispozițiile constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen și nu se aplică 
Regatului Unit, Irlandei și Regatului Danemarcei. Aceste țări, precum și țările nemembre ale 
UE, dar care sunt parte la acordul Schengen sunt invitate să încheie acorduri bilaterale de 
facilitare a eliberării vizelor.

Îmbunătățirea mobilității va facilita contactele interpersonale, un element esențial pentru 
dezvoltarea legăturilor economice, comerciale, sociale, culturale și de altă natură. Acesta este 
un factor-cheie pentru realizarea Parteneriatului estic, reamintind că obiectivul pe termen lung 
este liberalizarea deplină a regimului vizelor.

Acordul privind facilitarea eliberării vizelor ar trebui să intre în vigoare simultan cu acordul 
de readmisie, întrucât cele două acorduri sunt legate între ele.

******

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri 
interne, care este comisie competentă, să recomande aprobarea proiectului de decizie a 
Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Belarus 
privind facilitarea eliberării vizelor.
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