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KORTFATTAD MOTIVERING

En av de vägledande principerna i det östliga partnerskapet är att intensifiera de 
mellanfolkliga kontakterna genom att öka rörligheten under säkra och väl hanterade 
förhållanden. Viseringsliberalisering är ett gemensamt mål både för de enskilda 
partnerländerna och för EU. Syftet är att gynna befolkningen i stort.

Föredraganden välkomnar förslaget som en positiv utveckling i förbindelserna mellan EU och 
Vitryssland och understryker dess betydelse för det vitryska folkets engagemang för att 
samverka med EU:s medborgare och för att bekanta sig med den europeiska verkligheten, 
kulturen och livsstilen. Valprocesserna och det politiska systemet i Vitryssland uppfyller inte 
vare sig europeiska eller internationella normer och säkerställer och skyddar inte heller de 
universella grundläggande friheterna. Parlamentsvalet 2019 inbegrep betydande brister 
i förfarandet, bland annat restriktiva åtgärder gentemot oppositionspartier och tillhörande 
kandidater, och tydde inte på några förbättringar av demokratin. Därför bör avtalet om 
ett förenklat viseringsförfarande användas för att stärka samarbetet på gräsrotsnivå och 
ytterligare stärka och stödja det vitryska civilsamhället. 

Redan i sitt meddelande av den 4 december 2006 om ett stärkande av den europeiska 
grannskapspolitiken rekommenderade kommissionen att förhandlingar om återtagande och 
viseringslättnader skulle inledas med de östra grannländerna. 

I den gemensamma förklaringen från toppmötet i Prag den 7 maj 2009, som upprättade det 
östliga partnerskapet, betonas vikten av att främja medborgarnas rörlighet under säkra 
förhållanden genom avtal om förenklade viseringsförfaranden och återtagandeavtal. 
Liberalisering av viseringsbestämmelserna fastställdes där som ett långsiktigt mål som måste 
åtföljas av en förbättring av säkerhetsförhållandena för att bekämpa gränsöverskridande 
brottslighet och irreguljär migration. Vid toppmötet i Warszawa i september 2011 och 
i Vilnius i november 2013 bekräftades dessa mål, med särskild betoning på att vidare 
samarbete och samordning bör omfatta förebyggande och bekämpning av olaglig migration, 
främja säker och väl hanterad migration och rörlighet samt ha integrerad gränsförvaltning som 
ett mål. Vid toppmötet i Bryssel i november 2017 vidhöll man att ingående av ett avtal om 
ett förenklat viseringsförfarande och ett återtagandeavtal med Vitryssland skulle bana väg för 
ytterligare framsteg i fråga om rörlighet och samtidigt öka säkerheten. 

Enligt den gemensamma strategi som medlemsstaterna enades om i Coreper i december 2005 
beträffande utvecklingen av EU:s politik för viseringslättnader ska ett avtal om ett förenklat 
viseringsförfarande inte ingås om det inte redan finns ett återtagandeavtal.

Under de senaste fyra åren har det gjorts framsteg i förbindelserna mellan EU och Vitryssland. 
Vitryssland har deltagit i det östliga partnerskapet, särskilt i dess multilaterala format. På de 
vitryska myndigheternas initiativ återupptogs 2015 en årlig människorättsdialog mellan EU och 
Vitryssland. Ett partnerskap för rörlighet inleddes 2016. Detta visade sig vara ett viktigt 
instrument för att utveckla vårt migrationssamarbete och samtidigt öka rörligheten för 
unionsmedborgare och vitryska medborgare under väl hanterade och säkra former. Vidare är 
konkreta steg som Vitryssland tar för att respektera de universella grundläggande friheterna, 
rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna fortsatt avgörande för utformningen av 
EU:s framtida politik gentemot Vitryssland, i en anda av ”kritiskt engagemang”.
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I förslaget till beslut beaktas och återspeglas den befintliga ramen för samarbete med 
Vitryssland, i synnerhet ovannämnda partnerskap för rörlighet, förklaringarna från 
toppmötena om det östliga partnerskapet samt förhandlingarna om prioriteringarna för 
partnerskapet mellan EU och Vitryssland. Liknande avtal har redan ingåtts med Armenien, 
Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien och Ukraina.

Det formella bemyndigandet för förhandlingar om avtalet med Vitryssland om förenklat 
utfärdande av viseringar gavs av rådet den 28 februari 2011. Förhandlingarna inleddes i 
juni 2014, och avtalstexten paraferades den 17 juni 2019. Europeiska unionen och Vitryssland 
undertecknade slutligen avtalet om förenklat utfärdande av viseringar och återtagandeavtalet 
den 8 januari 2020.

Syftet med förslaget till beslut om ingående av avtalet är att ömsesidigt förenkla utfärdandet 
av viseringar för planerade vistelser på högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod för 
unionsmedborgare och vitryska medborgare, med en viseringsavgift för handläggning av 
ansökningar på 35 euro. Det omfattar standardinslag från EU:s avtal om förenklade 
viseringsförfaranden, med tidsfrister för beslut om utfärdande av visum, avgifter och 
undantag från dessa, krav på dokumentation och undantag från dessa samt en förenkling av 
kriterierna för vissa personkategorier. Dessutom innehåller förslaget en gemensam förklaring 
om samarbete i fråga om resehandlingar och regelbundet utbyte av information om 
resehandlingars säkerhet, samt en gemensam förklaring rörande harmoniseringen av 
informationsförfaranden och handlingar som måste bifogas en ansökan om visering för 
kortare vistelser. Bestämmelserna utgör en utveckling av Schengenregelverket och gäller inte 
Förenade kungariket, Irland och Konungariket Danmark, som uppmanas att ingå bilaterala 
avtal om förenklade viseringsförfaranden, liksom de länder som inte är medlemmar i EU men 
som är part i Schengenavtalet.

Förbättrad rörlighet kommer att underlätta de mellanfolkliga kontakterna, som är viktiga 
förutsättningar för utveckling av ekonomiska, kommersiella, sociala, kulturella och andra 
band. Det är alltså av högsta vikt för att förverkliga det östliga partnerskapet, med tanke på att 
det långsiktiga målet är fullständig viseringsliberalisering.

Avtalet om förenklade viseringsförfaranden bör träda i kraft samtidigt som återtagandeavtalet, 
eftersom de båda avtalen är sammanlänkade.

******

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott rekommendera att Europaparlamentet 
godkänner utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och 
Republiken Vitryssland om förenklat utfärdande av viseringar.
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