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Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2021

Ποιος είναι ο σκοπός της συμφωνίας ΕΕ-Λευκορωσίας σχετικά με την απλούστευση της
έκδοσης θεωρήσεων;

Η συμφωνία απλουστεύει την έκδοση θεωρήσεων βραχείας διαμονής για τους πολίτες της Ένωσης και
της Λευκορωσίας. Βάσει της συμφωνίας, το τέλος θεώρησης γενικά μειώνεται σε 35 EUR, ενώ
ορισμένες κατηγορίες ταξιδιωτών απαλλάσσονται από το εν λόγω τέλος. Το τέλος παροχής της
υπηρεσίας είναι επίσης μειωμένο και η προθεσμία για τη λήψη απόφασης από τα προξενεία σχετικά με
αίτηση θεώρησης μειώνεται. Σκοπός της συμφωνίας είναι να συμβάλει στην ενίσχυση των
διαπροσωπικών επαφών και στην προώθηση μιας κοινότητας αξιών. Η εν λόγω συμφωνία τέθηκε σε
ισχύ την 1η Ιουλίου 2020.

Γιατί προτείνει η Επιτροπή τη μερική αναστολή της συμφωνίας σχετικά με την απλούστευση
της έκδοσης θεωρήσεων;

Η συμφωνία σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων συνήφθη με βάση την παραδοχή ότι
ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας αποτελούν θεμελιώδεις αρχές που
διέπουν τη συνεργασία μεταξύ της Ένωσης και της Λευκορωσίας.

Δεδομένου ότι οι προεδρικές εκλογές της 9ης Αυγούστου 2020 στη Λευκορωσία δεν ήταν ούτε
ελεύθερες ούτε δίκαιες και ότι το καθεστώς της Λευκορωσίας στερούνταν κάθε δημοκρατικής
νομιμοποίησης, το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα τον Οκτώβριο του 2020 ζητώντας τη λήψη
περιοριστικών μέτρων. Επιβλήθηκε ταξιδιωτική απαγόρευση και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων σε
40 άτομα που ευθύνονται για τη νοθεία των προεδρικών εκλογών και τη βίαιη καταστολή ειρηνικών
διαδηλώσεων.

Οι αρχές της Λευκορωσίας προέβησαν σε αντίποινα ανακοινώνοντας την αναστολή της συμμετοχής
τους στην Ανατολική Εταιρική Σχέση και την αναστολή της συμφωνίας με την ΕΕ για την επανεισδοχή,
στις 28 Ιουνίου 2021. Στις 8 Σεπτεμβρίου 2021 υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο της Λευκορωσίας
νομοσχέδιο σχετικά με την αναστολή της συμφωνίας με την ΕΕ για την επανεισδοχή.

Ταυτόχρονα, η Λιθουανία, η Πολωνία και η Λετονία κατέγραψαν πρωτοφανή αύξηση των
αντικανονικών διελεύσεων των συνόρων από τη Λευκορωσία. Υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι
το καθεστώς της Λευκορωσίας ενθαρρύνει την αντικανονική διέλευση των συνόρων προς την ΕΕ από
μέρους υπηκόων τρίτων χωρών για πολιτικούς σκοπούς.

Όλες αυτές οι ενέργειες της Λευκορωσίας παραβιάζουν τις θεμελιώδεις αρχές βάσει των οποίων
συνήφθη η συμφωνία και αντιβαίνουν στα συμφέροντα της ΕΕ και των κρατών μελών της.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να προτείνει την αναστολή ορισμένων τμημάτων της συμφωνίας
σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων
(δηλαδή αξιωματούχους του καθεστώτος της Λευκορωσίας).

Τι σημαίνει στην πράξη η μερική αναστολή της συμφωνίας σχετικά με την απλούστευση της
έκδοσης θεωρήσεων; Ποιοι θα επηρεαστούν;

Η μερική αναστολή της συμφωνίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων θα
εφαρμόζεται επί των ακόλουθων ειδικών τμημάτων της συμφωνίας: επί της απαίτησης για
δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τον σκοπό του ταξιδιού, επί της έκδοσης θεωρήσεων
πολλαπλών εισόδων και επί των τελών διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης. 

Τα μέτρα δεν θα επηρεάσουν το σύνολο των πολιτών της Λευκορωσίας. Θα επηρεάσουν μόνο τις
ακόλουθες ειδικές κατηγορίες πολιτών:

1. τα μέλη των επίσημων αντιπροσωπειών της Λευκορωσίας, συμπεριλαμβανομένων των μόνιμων
μελών αυτών των αντιπροσωπειών, τα οποία, κατόπιν επίσημης πρόσκλησης προς τη Λευκορωσία,

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1592982523638&uri=CELEX:22020A0609(02)


συμμετέχουν σε επίσημες συνεδριάσεις, διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις ή προγράμματα
ανταλλαγών, καθώς και σε εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο έδαφος ενός από τα κράτη
μέλη της ΕΕ από διακυβερνητικούς οργανισμούς·

2. τα μέλη των εθνικών και περιφερειακών κυβερνήσεων και κοινοβουλίων της Λευκορωσίας, του
Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανώτατου Δικαστηρίου της Λευκορωσίας, κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους.

Για περισσότερες πληροφορίες

Δελτίο Τύπου: Η Επιτροπή προτείνει τη μερική αναστολή της συμφωνίας ΕΕ-Λευκορωσίας σχετικά με
την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων για τους αξιωματούχους του καθεστώτος της Λευκορωσίας
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Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Adalbert JAHNZ (+ 32 2 295 31 56)
Ciara BOTTOMLEY (+32 2 296 99 71 )
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