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Podlaski poseł PO Robert Tyszkiewicz oświadczył, że wejście w życie umowy o małym ruchu
granicznym między Polską a Białorusią, w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej jest bardzo
potrzebne i oczekiwane.

Aleksander Bierebienia, konsul Białorusi w Białymstoku, powiedział, że umowa o małym ruchu
granicznym została podpisana przez prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenkę w grudniu
2010 roku.
Według oświadczenia konsula Aleksandra Bierebieni, mały ruch graniczny miałby wejść w życie
w drugiej połowie tego roku.
Rzecznik Ambasady Białorusi w Polsce Aleksiej Zielenko potwierdził słowa z wypowiedzi
Konsula Generalnego Republiki Białoruś w Białymstoku, że pod koniec 2010 prezydent
Łukaszenko podpisał ustawę o ratyfikacji umowy o małym ruchu granicznym.
Przyznał jednak, że dotychczas nie było wymiany not dyplomatycznych w tej sprawie. A właśnie
wymiana not jest niezbędna do uruchomienia procedury wejścia przepisów w życie.
Zielenko powiedział, że Białoruś jest zainteresowana, by przepisy o małym ruchu granicznym
zaczęły obowiązywać jak najszybciej, ale jednocześnie zastrzegł, że „poziom politycznych
stosunków, który istnieje teraz, na to nie pozwala”.
- To nie białoruska strona nadała taki ton w naszych stosunkach politycznych (...) My czekamy
na odpowiednie kroki ze strony polskiej. Białoruś demonstruje swoją otwartość do dialogu.
Robert Tyszkiewicz zaznaczył, że będzie występował z inicjatywą do ministerstwa spraw
zagranicznych, aby w tej sytuacji natychmiast wznowić rozmowy na temat czasu i
harmonogramu wdrożenia umowy o małym ruchu granicznym.
Przepisy o małym ruchu granicznym dałyby mieszkańcom strefy po 30 km po obu stronach
granicy możliwość jej przekraczania bez wiz, a jedynie na podstawie stosownych zaświadczeń.
W tej strefie mieszka łącznie około 1,7 mln obywateli Polski i Białorusi.
Po stronie polskiej umowa objęłaby gminy i miasta województwa lubelskiego, mazowieckiego i
podlaskiego zamieszkane przez 590 tys. osób, w tym m.in. Białą Podlaską, Augustów, Bielsk
Podlaski, Hajnówkę, Sokółkę, Siemiatycze, a po stronie białoruskiej: rady wiejskie i miasta,
zamieszkane przez około 1 mln 100 tys. osób, w tym Brześć i Grodno.
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