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ARBEJDSDOKUMENT I

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender er i færd med at 
behandle adskillige lovforslag, som sammen vil udgøre grundlaget for visumpolitikken i 
Schengen-landene. Denne politik vil blive udmøntet i praksis i form af visumkodeksen. 
Ordføreren finder det derfor vigtigt, at der på et tidligt tidspunkt udarbejdes et 
arbejdsdokument for at fremme koordineringen med disse lovforslag, som er på et mere 
fremskredent stadie.

Ordføreren har foretaget fire rejser til hhv. Warszawa, Skt. Petersborg, Kiev og Algeriet for at 
få indblik i processen til udstedelse af visa. Selv om visumkodeksen er et meget kompliceret 
og omfattende forslag, mener ordføreren, at det er forholdsvis nemt at udlede dens vigtigste 
politiske og praktiske spørgsmål. Det er disse spørgsmål, som ordføreren ønsker at sætte 
fokus på i dette indledende arbejdsdokument. Ordføreren finder det også vigtigt, at der er 
sammenhæng og koordinering mellem de dokumenter, der omhandler den fælles visumpolitik 
i Schengen-området, som f.eks. dette dokument, KOM(2006)0269 om indførelse af 
biometriske identifikatorer, herunder bestemmelser om organisering af modtagelsen og 
behandlingen af visumansøgninger og KOM(2004)0835 om visuminformationssystemet og 
udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold.

Ordføreren er klar over, at listen over vigtige spørgsmål vil blive længere efter de 
efterfølgende møder, høringer og resultater. Der vil også blive tilføjet en række tekniske 
spørgsmål, som ikke omhandles i dette dokument.

Visumpolitikkens dobbeltnatur bunder i det forhold, at den både har til formål at bekæmpe 
ulovlig indvandring og kriminalitet (f.eks. menneskesmugling, ulovligt arbejde og organiseret 
kriminalitet) og at fremme den lovlige grænsepassage. Det er vigtigt at se begge sider, men 
der er i forbindelse med visumpolitikken en tendens til at fremhæve den første på bekostning 
af den sidste, som ellers tegner sig for et overvældende flertal af det samlede antal rejsende. 
Ordføreren ønsker at finde en bedre balance mellem disse to mål. Forretningsfolk og 
tjenesteydere, som blot udfører deres arbejde, har brug for en ikke-diskriminerende 
visumpolitik, og det samme gør sig gældende for studerende, udvekslingsstudenter, 
mennesker med familie i andre lande osv. En særlig gruppe består af mennesker, som har en 
"ren" visumhistorie, dvs. mennesker, som flere gange har besøgt Schengen-landene uden 
nogensinde at have forårsaget problemer i form af kriminelle aktiviteter eller lignende. Disse 
mennesker er ikke omfattet af Kommissionens forslag, selv om denne gruppe sandsynligvis er 
den mest uproblematiske.

Der er i det forberedende arbejde ikke fokuseret nok på vigtigheden af en visumpolitik for 
europæiske turister. Europa er i dag et af verdens førende turistområder. Turisme udgør 11 % 
af EU's BNP og beskæftiger ifølge oplysninger fra ECTAA 20, 6 millioner mennesker. 
Visumpolitik er en meget vigtig del af EU's image udadtil.

Ordføreren gjorde på sine besøg til de fire ovennævnte steder den observation, at der er visse 
begrænsninger i visumpolitikken, som må erkendes. Mennesker, som ønsker at rejse illegalt 
ind i EU, har andre muligheder, som de kan benytte sig af end visumsystemet. Med hensyn til 
menneskesmugling er en række ofre blevet opsamlet efter at være ankommet til Schengen-
området. EU og EU-medlemsstaterne vil altid have brug for supplerende instrumenter til at 
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bekæmpe samfundets skyggesider. Visumpolitikken er et værktøj blandt mange. Adskillige 
kommentatorer har også fremhævet, at manglen på en politik vedrørende indvandring af 
arbejdskraft i mange medlemsstater i sig selv er med til at skabe et "behov" for at omgås 
systemet eller opgive falske begrundelser for rejsens formål.

Ordføreren fokuserer i dette dokument på flere forhold, som vil kunne give EU et bedre og 
mere ensartet image udadtil og gøre det nemmere for mange folk at rejse, uden af den grund 
at slække på de grundlæggende sikkerhedsstandarder. Dette bygger på, at det fælles 
informationssystem, vis, vil træde i kraft, og øge sikkerheden og troværdigheden i forbindelse 
med visumudstedelse. Ordføreren understreger desuden de negative konsekvenser af at 
indføre fingeraftryksdata i visumsystemet, inden administrationen af visa er blevet 
omorganiseret på verdensplan, og systemet er blevet gjort tilgængeligt.

Allerede på dette tidlige stadie er der modtaget oplysninger fra Indien, Kina, Rusland og 
Sydafrika vedrørende praktiske problemer i forbindelse med kravet om, at visumansøgere skal 
give personligt fremmøde for at få taget deres fingeraftryk. Det betyder, at millioner af 
mennesker vil være tvunget til at flyve til det nærmeste konsulat og overnatte i den 
pågældende by for at kunne ansøge om et visum. Børn vil også være nødt til at følges med 
deres forældre for at kunne få et visum.

Ordføreren ønsker på dette tidspunkt at gøre opmærksom på følgende punkter:

(1) Et enkelt ansigt udadtil

(a) Selv om resten af verden opfatter Schengen-området som et område med fri 
bevægelighed, er oplysningerne om Schengen-visa spredt over hundredvis af 
forskellige websider, som er oprettet af de forskellige medlemsstaters konsulater. 
Der er brug for en fælles gateway, f.eks. www.schengenvisa.eu. En sådan gateway 
kan oprettes gennem et udvidet lokalt samarbejde mellem konsulaterne, som 
foreslået i visumkodeksen. De konkrete visumkrav for de enkelte steder kan 
fastsættes gennem lokalt samarbejde. Det skal også være muligt at hente 
ansøgningsskemaer og oplysninger om visumkrav på webstedet samt at træffe 
aftale om interview. Det skal i fremtiden være muligt at indsende visse 
visumdokumenter over internettet.

(b) Det skal være obligatorisk at træffe aftale om repræsentation (art. 7), hvis et land 
ikke er repræsenteret inden for en rimelig afstand. Hvis oprindelseslandet ikke er 
repræsenteret inden for en afstand af f.eks. 200 km, bør det være muligt at ansøge 
om visum hos et andet lands konsulat.

(c) Der er brug for en ny fortolkning af oprindelseslandsprincippet, så det i højere 
grad lever op til de nye krav. Når man rejser i flere lande, bør det være 
tilstrækkeligt at ansøge om visum i konsulatet for et enkelt af de lande, man 
ønsker at besøge.

(2) En positiv opfattelse og imødekommenhed over for ansøgerne

(a) Der bør udarbejdes en strategi for udstedelse af såkaldte one-stop visa. Alle 
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konsulater bør udarbejde en plan, så mennesker, der lever meget langt væk fra 
konsulatet, blot behøver at give personligt fremmøde på konsulatet en enkelt gang 
for at ansøge om visum.

(b) EU har fælles grænser med de lande, hvorfra der kommer flest turister og 
besøgende. Det er i mange henseender meget vigtigt, at der er en positiv opfattelse 
af EU. Det er for EU vigtigere at have et forholdsvist lavt visumgebyr end det er 
for USA og Det Forenede Kongerige, som begge ligger langt væk geografisk. 
Prisen for et visum bør forblive 35 euro, og det skal være gratis for visse grupper, 
som f.eks. børn, der ledsager en forælder, deltagere i internationale sports- og 
kulturbegivenheder samt udvekslingsstuderende. 

(c) I stedet for at udstede visa, der giver ret til én indrejse, burde Schengen-staterne 
gøre som i USA og Det Forenede Kongerige og udstede visa til flere indrejser, når 
der ikke er grund til andet.

(d) Der skal inden for rammerne af den lokale samarbejdsprocedure for konsulaterne 
udarbejdes og offentliggøres en udtømmende liste over, hvilken dokumentation 
der kræves fremlagt. Da forholdende varierer meget fra det ene sted til det andet, 
er det ikke hensigtsmæssigt at angive nøjagtigt, hvilke dokumenter der er 
obligatoriske, i et lovforslag.

(e) Den nuværende praksis, hvor visumansøgeren skal kunne fremlægge invitationer, 
er meget problematisk. "Fremskaffelsen" af invitationer fører ofte til tvivlsomme 
og undertiden kriminelle aktiviteter og giver ikke altid de ønskede resultater. 
Oprettelsen af VIS-databasen gør udstedelsen af visa mere sikker og gør det 
muligt at opgive dette krav, medmindre der kan argumenteres overbevisende for 
det modsatte.

(f) Der skal slækkes på det absolutte krav om på forhånd at planlægge et turistbesøg i 
alle detaljer. Det er overdrevent at kræve, at alle overnatningsaftaler og rejseruter 
skal kendes i detaljer, inden rejsen påbegyndes.

(g) Der er behov for regler for på hvilke sprog, ansøgerne må indsende 
dokumentation. Der er i dag konsulater, som kræver alle dokumenter oversat til 
sprog, som stort set ikke tales på det sted, hvor konsulatet ligger. Sådanne krav er 
indirekte hindringer.

(h) Det er vigtigt at give ansøgere, som har en uplettet visumhistorie, adgang til 
forenklede procedurer. Det er forkert kun at have fokus på visse kategorier af 
ansøgere.

(3) "Sorte huller" og afhjælpende foranstaltninger

(a) Kommissionen tager i sit forslag ikke højde for traditionen for at rejse med 
passagerfærger. I Østersøområdet har denne rejseform karakter af spontan 
masseturisme, hvor de rejsende normalt først køber billet lige inden afgang. Dette 
vil fremover muligvis også blive almindeligt i Sortehavsområdet. De nuværende 
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visumregler tillader eksempelvis ikke almindelig færgetrafik mellem EU-landene 
og Den Russiske Føderation. Ordføreren mener, at der er brug for særlige regler 
for dette område.

(b) Når visse betingelser er opfyldt (lav afvisningsfrekvens, anvendelse af en 
tilbagetagelsesaftale, lav andel af statsborgere, der bliver længere end tilladt i 
visummet, få der hjemsendes pga. af ulovligt arbejde osv.), bør der være en 
procedure og klare regler for ophævelse af visumordningen.

(4) EU's politiske muligheder

(a) Unionens visumpolitik skal afspejle interne og eksterne politiske prioriteringer. 
Hvilket svar kan Unionen reelt give Ukraine, Balkanlandene osv. i betragtning af, 
at de bilaterale aftaler om lempelse af visumreglerne, der er indgået eller er ved at 
blive indgået, er mindre liberale end den praksis, disse lande på nuværende 
tidspunkt har med deres nabostater.

(b) Det er uacceptabelt, at Europa-Parlamentet i praksis er afskåret fra at behandle 
eller påvirke indholdet af de bilaterale aftaler, der forhandles med tredjelande, 
såsom Rusland, Ukraine og Balkanlandene.

(c) Ordføreren støtter indførelsen af en obligatorisk standardmodel for begrundelse af 
afslag samt for muligheden for at anke et afslag. Det er vigtigt, at begrundelser for 
afslag og anker ikke overbelaster konsulaternes medarbejdere.

(d) Ordføreren understreger desuden de negative konsekvenser af at indføre 
fingeraftryksdata i visumsystemet, inden administrationen af visa er blevet 
omorganiseret på verdensplan, og systemet er blevet gjort tilgængeligt.

(5) Direkte kommunikation

(a) Det fremgik tydeligt af besøgene til de fire lande, at der er behov for direkte, 
upartisk information til offentligheden om visumkravene. Som det er nu, får 
ansøgerne i mange lande misvisende oplysninger fra aktører på det sorte marked 
og tvivlsomme virksomheder.


