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Avropa İttifaqı və Azərbaycan Mobillik və Vizalar mövzusunda Seminar 
keçirmişdir 
 

2010-cu ilin 17 və 18 iyun tarixlərində Avropa İttifaqı Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi ilə 
birgə əməkdaşlıqda Mobillik məsələləri mövzusunda seminar təşkil etmişdir. Seminar Şərq 
Tərəfdaşlığı proqramının Azərbaycanda icra olunması kontekstində hazırlanmışdır. 
 

"Mobilliyin yaxşı idarə olunması və təhlükəsizliyi baxımından lazımi şəraiti təmin etmək arzusunda 
olan tərəfdaş ölkələrin vətəndaşları üçün Avropa İttifaqı mobilliyi artırmağı təklif etməyə hazırdır. 
Bu məsələdə Azərbaycanla qurduğumuz dialoq çox təşviqedicidir." Avropa ittifaqının Bakıdakı 
Nümayəndəliyinin Rəhbəri Səfir Roland Kobia bunu açılış mərasimindəki nitqində söyləmişdir.  

Seminar Xarici İşlər Nazirliyi ilə birgə təşkil edilmişdir. Xarici İşlər Nazirinin Müavini 
Məmmədquliyev və Səfir Kobia 17 iyun tarixində sessiyanı açmış, konkret nəticələr əldə etməyə 
və fəaliyyət planını hazırlamağa çağırmışlar. Seminar zamanı Azərbaycanın müvafiq nazirlik və 
qurumlarından olan nümayəndələr Avropa Komissiyasının rəsmiləri və ekspertləri ilə Mobillik 
məsələləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparmışlar. Viza siyasəti, viza rejiminin yüngülləşdirilməsi və 
readmissiya sazişi, Aİ-nın miqrasiyaya dair qlobal yanaşması, sənəd təhlükəsizliyi və sığınacaq 
məsələləri sessiya zamanı toxunulan mövzulardan olmuşdur.  
Ümumi Müddəalar 

2010-cu ilin may ayında Avropa Komissiyası Avropa Qonşuluq Siyasətinin icrasına dair müraciət qəbul etmişdir. 
Müraciətdə vurğulanır ki, sərhədlər arasında insanlararası əlaqələr qarşılıqlı anlaşmanı, eləcə də biznes və mədəni 
əlaqələri təşviq edir. Aİ-nın öz qonşuları ilə məqsədyönlü öhdəlik götürməsi baxımından bu məsələlər həlledici 
əhəmiyyət daşıyır. Komissiya İttifaqın və qonşu ölkələrin əhalisi arasındakı mobilliyi və əlaqələri yaxşılaşdırmağı öz 
üzərinə götürmüşdür. Bu iş təhlükəsizliyi gücləndirmək, əsl səyahətçilərin hüquqi və müntəzəm mobilliyini artırmaq, 
mobillikdən cinayət məqsədləri üçün istifadə edənlərin daha ciddi nəzarətini təmin etmək yolları ilə görülür. Bakıda təşkil 
olunmuş seminar əməkdaşlığı qüvvətləndirmək üçün Aİ və Azərbaycan tərəfdaşları arasında dərin müzakirələrin 
aparılmasına imkan vermişdir. 

Avropa Komissiyasının Ədliyyə, Azadlıq və Təhlükəsizlik məsələləri üzrə Baş Direktorluqdan olan nümayəndə heyəti 
"Xarici Əlaqələr və İttifaqın Genişlənməsi" Bölməsinin Rəhbəri Luici Sorekanın rəhbərliyi altında Viza bölməsinin 
Rəhbəri Dafli Goglou, eləcə də Djederik Paalman və Fransua Çauvindən ibarət olmuşdur. Aİ-nın digər iştirakçı 
ekspertləri Yunanıstanın Xarici İşlər Nazirliyindən İoannis Raptakis və Almaniyanın Baunschweig İnzibati 
Məhkəməsindən olan Volfqanq Bartş idi. 

 

 

 
“The European Union is made up of 27 Member States who have decided to 
gradually link together their know-how, resources and destinies. Together, during a 
period of enlargement of more than 50 years, they have built a zone of stability, 
democracy and sustainable development whilst maintaining cultural diversity,
tolerance and individual freedoms. The European Union is committed to sharing its
achievements and its values with countries and peoples beyond its borders”. 
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