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PRACOVNÍ DOKUMENT I

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci se zabývá několika legislativními  
návrhy, které dohromady tvoří základ vízové politiky zemí přidružených k Schengenské 
úmluvě. V praxi budou tyto návrhy začleněny do kodexu o vízech. Zpravodaj se proto 
domnívá, že je důležité sestavit pracovní dokument v raném stádiu, aby se zajistila koordinace 
s těmi legislativními návrhy, které jsou již v pokročilejším stádiu vývoje.

Zpravodaj podnikl 4 pracovní cesty - do Varšavy, Petrohradu, Kyjeva a Alžíru - aby se 
seznámil s postupy vydávání víz. Přestože je kodex o vízech velice složitým a obsáhlým 
návrhem, zpravodaj se domnívá, že je relativně snadné identifikovat důležité politické a 
praktické otázky, které tvoří jeho součást. Právě tyto otázky by zpravodaj rád zdůraznil ve 
svém prvotním pracovním dokumentu. Zpravodaj také považuje za důležité, aby existovala 
důslednost a koordinace mezi zprávami, které se zabývají společnou vízovou politikou v 
rámci schengenského prostoru, tzn. mezi touto zprávou, návrhem nařízení KOM(2006)0269 o 
začlenění biometrických znaků a zřízení společných středisek pro žádost o vízum a návrhem 
nařízení KOM(2004)0835 o vízovém informačním systému.

Zpravodaj si je vědom toho, že se v důsledku následných jednání, slyšení a zjištění počet 
důležitých aspektů zvýší. K nim přibude také několik technických otázek, které nejsou 
obsaženy v tomto dokumentu.

Dvojí povaha vízové politiky spočívá ve skutečnosti, že jejím cílem je současně potírat 
nezákonné přistěhovalectví a kriminalitu (např. obchodování s lidmi, nezákonná práce, 
organizovaný zločin) a podporovat oprávněné překračování hranic. Je důležité zabývat se 
oběma aspekty vízové politiky, existuje však tendence prosazovat hledisko potírání 
nezákonného přistěhovalectví a kriminality na úkor druhého hlediska, které se dotýká 
převážné většiny z celkového počtu cestujících. Zpravodaj usiluje o to, aby našel lepší 
slučitelnost obou hledisek. Obchodníci a poskytovatelé služeb, kteří se snaží provádět své 
obchodní činnosti, potřebují nediskriminační vízovou politiku, stejné potřeby však mají také 
lidé, kteří studují, účastní se výměnných pobytů, navštěvují své příbuzné apod. Zvláštní 
skupinu tvoří lidé, jež mají tzv. čistou vízovou minulost, tedy lidé, kteří již několikrát 
navštívili země v rámci schengenského prostoru a nepůsobili zde nikdy žádné potíže v podobě 
trestných nebo jiných činností. Jednotlivci spadající do této skupiny nejsou v návrhu Komise 
zmíněni, přestože představují pravděpodobně nejméně problematickou skupinu ze všech.

Význam vízové politiky pro evropský cestovní ruch nebyl v přípravných pracích dostatečně 
zohledněn. Evropa je v současné době nejvýznamnější oblastí cestovního ruchu na světě. 
Cestovní ruch představuje 11 % HDP EU a podle údajů poskytnutých skupinou ECTAA 
zaměstnává 20,6 milionů osob. Vízová politika je velmi důležitá pro to, jakým dojmem EU 
působí na zbytek světa.

Důležitým poznatkem získaným v průběhu návštěvy výše zmíněných čtyř zemí bylo, že je 
nezbytné vzít v úvahu omezení, která se vztahují na vízovou politiku. Pro jednotlivce, kteří 
chtějí emigrovat do EU, není vízový systém jedinou možností, kterou mohou využít. Pokud 
jde o obchodování s lidmi, řada z těch, kteří se stali oběťmi obchodování s lidmi, byla po 
příjezdu do schengenského prostoru zaměstnána. EU a členské státy budou vždy potřebovat 
dodatečné prostředky pro potírání negativních jevů v naší společnosti. Vízová politika je 
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jedním z mnoha nástrojů. Také bylo několikrát zdůrazněno, že samotná politika migrace za 
prací, která je v mnoha členských státech nedostatečně rozvinutá, vede k nezbytnosti obcházet 
systém nebo udávat falešné důvody k cestě.

V tomto dokumentu se zpravodaj zaměřuje na několik ohledů, které by mohly vést k 
vytvoření jednotnějšího a pozitivnějšího obrazu EU ve zbytku světa a ke zjednodušení 
cestování pro mnoho lidí, aniž by tím byly sníženy základní požadavky na bezpečnost. Tento 
argument podporuje skutečnost, že bude zprovozněna společná informační databanka, VIS, 
která výrazně zvýší bezpečnost a spolehlivost vystavovaných víz. Zpravodaj také upozorňuje 
na protikladný dopad zavedení údaje otisku prstů do vízového systému předtím, než dojde k 
celosvětové reorganizaci administrativních vízových postupů a bude zajištěna celosvětová 
dostupnost systému.

Již v této fázi dostáváme informace, že v Indii, Číně, Rusku a Jihoafrické republice vznikají 
problémy vyplývající z požadavku, aby se žadatel o víza dostavil osobně a mohly být 
pořízeny jeho otisky prstů. Miliony lidí by byly nuceny letecky se dopravit do nejbližšího 
místa, kde se nachází konzulát, a zajistit si přes noc ubytování, aby mohly zažádat o vízum. 
Také děti by byly nuceny cestovat se svými rodiči, aby mohly obdržet víza.

Zpravodaj by v této fázi rád upozornil na následující body:

(1) Společné rozhraní

a) Přestože země mimo EU považují Schengen za jednotnou oblast volného pohybu, 
informace o vízech v rámci Schengenu jsou roztroušeny po různých webových 
stránkách, které udržují konzuláty jednotlivých členských států. Je nezbytné 
vytvořit společný portál, např. www.schengenvisa.eu. Vytvoření takového portálu 
by umožnila rozšířená místní spolupráce mezi konzuláty, jak je navrženo v 
kodexu o vízech. Přesné vízové požadavky pro každou oblast by byly stanoveny v 
rámci místní spolupráce. Webové stránky by také měly nabízet možnost získání 
formulářů pro předložení žádosti a informací o vízových požadavcích a možnost 
rezervace termínu pro pohovor. Do budoucna by mělo být možné poskytnout 
některé vízové dokumenty přes internet.

b) Mělo by být povinností uzavřít ujednání o zastoupení (článek 7) v případě, že 
země nemá zastoupení v přijatelné vzdálenosti. Jestliže některá země, do které 
žadatel cestuje, nemá zastoupení, řekněme, ve vzdálenosti 200 km, mělo by být 
možné požádat o víza na zastoupení jiné země.

(c) Je nezbytné nově vyložit zásadu hlavní cílové země, aby lépe splňovala stávající 
požadavky. Při návštěvě několika různých zemí by mělo být možné žádat o vízum 
na jakémkoli konzulátu, který zastupuje jednu ze zemí, která má být navštívena.

(2) Pozitivní přístup a vstřícnost vůči zákazníkovi

a) Měla by být navržena strategie pro vystavování jednorázových víz. Všechny 
konzuláty by měly navrhnout plán, jak zajistit, aby se jednotlivec, který žije 
výjimečně daleko od konzulátu, musel dostavit na konzulát osobně pouze jednou 
a mohl přitom zažádat o vízum a zároveň jej obdržet.
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b) EU má hranice se zeměmi, z nichž přijíždí největší počet turistů a návštěv. 
Pozitivní vnímání Evropy je v mnoha směrech velice důležité. Pro EU je 
důležitější než pro USA nebo Spojené království, geograficky velmi vzdálené, aby 
měla relativně nízké poplatky za vystavování víz. Cena za vízum by měla být i 
nadále 35 EUR, přičemž u některých skupin, jako jsou děti v doprovodu rodiče, 
účastníci mezinárodních sportovních a kulturních akcí a účastníci výměnných 
pobytů by cena měla být přehodnocena.

c) Místo vystavování jednorázových víz by státy Schengenu měly přijmout stejné 
postupy jako USA nebo Spojené království a vydávat vícenásobná víza, pokud 
neexistují důvody tak neučinit.

d) V rámci postupu spolupráce mezi místními konzuláty musí být navržen kompletní 
seznam požadovaných podpůrných dokumentů a ten musí být zveřejněn. 
Vzhledem k tomu, že podmínky se na jednotlivých konzulátech liší, není vhodné 
v legislativním návrhu přesně definovat, které dokumenty jsou povinné.

e) Stávající praxe, při které je nezbytné, aby žadatel předložil pozvání, je 
problematické. „Výroba“ pozvání má tendenci vést k podpoře pokoutných či 
přímo kriminálních aktivit a ne vždy je dosaženo požadovaného výsledku. Zřízení 
databáze VIS zajišťuje větší jistotu při vystavování víz a umožňuje zrušení tohoto 
požadavku, neexistují-li proti tomu nějaké pádné důvody.

f) Nekompromisní požadavek, aby turistická cesta byla dopředu podrobně 
naplánována, musí být zmírněn. Je přehnané požadovat, aby byla před 
podniknutím cesty podrobně známa všechna ubytování a cestovní plán.

g) Je nezbytné stanovit, ve kterých jazycích mohou žadatelé předkládat podpůrné 
dokumenty. V současnosti existují konzuláty, které požadují překlady veškeré 
dokumentace do jazyků zemí, v nichž se konzulát nachází, a které se téměř 
nepoužívají. Takové požadavky jsou nepřímo kladenou překážkou.

h) Je důležité umožnit zjednodušené postupy pro žadatele, kteří mají prokazatelně 
čistou vízovou minulost. Není spravedlivé zaměřit se pouze na osoby, které 
přináleží do určitých kategorií.

(3) Stinné stránky a jejich náprava

a) Komise v návrhu nezohledňuje tradici cestování po moři osobními trajekty. V 
Baltickém moři má například tento způsob cestování podobu spontánní masové 
turistiky, kdy cestující kupují jízdenky těsně před vyplutím. V budoucnu by k 
podobnému způsobu cestování mohlo docházet také na Černém moři. Stávající 
vízová pravidla např. nedovolují pravidelnou dopravu osob na trajektech mezi 
zeměmi EU a Ruskou federací. Zpravodaj se domnívá, že pro tyto účely je 
nezbytné zavést zvláštní opatření.

b) Tam, kde jsou splněny určité podmínky (nízká míra odmítnutých žádostí, dohoda 
o zpětném přebírání osob, nízké procento osob, které překročily platnost víz, 
nízké procento osob, které byly deportovány z důvodu nelegálního zaměstnání, 
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apod.), by měl existovat postup a jasná pravidla pro zrušení vízového režimu.

(4) Možnosti evropské politiky

a) Vízová politika Unie by měla odrážet vnitřní i vnější politické priority. Jaká je 
skutečná odpověď Unie Ukrajině, balkánským zemím apod., vezmeme-li v úvahu, 
že bilaterální dohody o poskytování víz, které byly uzavřeny nebo se uzavírají, 
nejsou tak liberální jako stávající praxe, která se uplatňuje u jejich sousedních 
států?

b) Je nepřijatelné, aby Evropský parlament nebyl schopen reálně dohlížet na obsah 
bilaterálních dohod, které se uzavírají s třetími zeměmi, jako jsou Rusko, Ukrajina 
nebo balkánské státy, nebo ovlivňovat jejich obsah.

c) Zpravodaj podporuje model povinných standardů pro odůvodnění zamítnutí 
žádosti a také případné odvolání. Je důležité, aby odůvodnění zamítnutí a odvolání 
nezvyšovalo nadměrně pracovní zátěž zaměstnanců konzulátu.

d) Zpravodaj také upozorňuje na protikladný dopad zavedení údaje otisku prstů do 
vízového systému předtím, než dojde k celosvětové reorganizaci administrativních 
vízových postupů a bude zajištěna celosvětová dostupnost systému.

(5) Přímá komunikace

a) V průběhu pracovních návštěv zmíněných čtyř zemí vyšlo jasně najevo, že je 
nezbytné poskytovat veřejnosti přímé a objektivní informace o vízových 
požadavcích. V současné době existuje rozvinutý černý trh a mnoho pochybných 
společností, které poskytují žadatelům o vízum zavádějící informace.


