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I. MUNKADOKUMENTUM

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság több jogalkotási javaslattal foglalkozik, 
amelyek együttesen alkotják majd a schengeni országok vízumpolitikájának alapját. Ennek 
gyakorlati megvalósulása a Vízumkódex. Az előadó ezért úgy véli, hogy fontos a kezdet 
kezdetén összeállítani egy munkadokumentumot a már előrehaladottabb jogalkotási 
javaslatokkal való összehangolás elősegítése érdekében.

Az előadó négy helyre - Varsóba, Szentpétervárra, Kijevbe és Algériába – látogatott el, hogy 
megismerje a vízumkiadási eljárásokat. Annak ellenére, hogy a vízumkódex nagyon bonyolult 
és átfogó javaslat, az előadó úgy gondolja, hogy elég könnyen meghatározhatók a kapcsolódó 
lényeges politikai és gyakorlati kérdések. Az előadó ezeket a kérdéseket szeretné kiemelni 
ebben az első munkadokumentumban. Az előadó a schengeni terület közös vízumpolitikájával 
foglalkozó jelentések – azaz e jelentés, a biometrikus adatok bevezetéséről, valamint a 
vízumkérelmeket fogadó és feldolgozó közös központok létrehozásáról szóló 
COM(2006)0269 javaslat és a vízuminformációs rendszer létrehozásáról szóló 
COM(2004)0835 javaslat – közötti konzisztenciát és összhangot is fontosnak tartja.

Az előadó tisztában van azzal, hogy a lényeges kérdések listája a későbbi találkozók, 
meghallgatások és megállapítások eredményeképpen még bővülni fog. Számos olyan 
technikai jellegű kérdés is felkerül majd erre a listára, amelyet ez a dokumentum nem tárgyal.

A vízumpolitika kettőssége abban rejlik, hogy két párhuzamos célt tűz ki, egyrészt az illegális 
bevándorlás és a bűnözés (pl. emberkereskedelem, illegális munkavállalás, szervezett 
bűnözés) elleni küzdelmet, másrészt a jogszerű határátlépés elősegítését. Fontos, hogy 
mindkét célkitűzésre odafigyeljünk, a vízumpolitikában kialakult azonban egy olyan 
tendencia, amely szerint az előbbi nagyobb hangsúlyt kap az összes utas túlnyomó részét 
kitevő utóbbi rovására. Az előadó az említett két célkitűzés jobb összehangolására törekszik. 
A jogszerű üzleti tevékenységet folytató vállalkozóknak és szolgáltatóknak 
megkülönböztetésmentes vízumpolitikára van szükségük, csakúgy, mint azoknak, akik 
tanulmányaikat folytatják, csereprogramokban vesznek részt, illetve akiknek a rokonai 
külföldön élnek stb. Külön csoportot alkotnak azok, akiknek a vízum tekintetében tiszta a 
múltjuk, vagyis több alkalommal látogattak már schengeni országokba anélkül, hogy 
bűncselekmény vagy más tevékenység formájában bármilyen problémát okoztak volna. 
Ezekkel a személyekkel nem foglalkozik a Bizottság javaslata annak ellenére, hogy ez a 
csoport alighanem mind közül a legkevésbé problémás.

Az előkészítő munkában nem tükröződik kellőképpen, hogy milyen jelentőséggel bír a 
vízumpolitika az európai turizmus vonatkozásában. Napjainkban Európa a világ vezető 
idegenforgalmi térsége. A turizmus az EU GDP-jének 11%-át teszi ki, és az ECTAA adatai 
szerint 20,6 millió embert foglalkoztat. A vízumpolitika az EU-ról a világ többi táján kialakult 
kép rendkívül fontos részét képezi.

A négy országba tett látogatások során az előadó azt a lényeges megfigyelést tette, hogy el 
kell ismerni a vízumpolitika korlátait. Azon egyének számára, akik illegálisan akarnak 
beutazni az EU-ba, a vízumrendszer nem az egyetlen olyan módszer, amelyet 
felhasználhatnak. Ami az emberkereskedelmet illeti, számos áldozatot a schengeni területre 
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való megérkezést követően szednek össze. Az EU-nak és a tagállamoknak mindig is 
szükségük lesz újabb eszközökre a társadalomban tapasztalható negatív jelenségek elleni 
küzdelemhez. A vízumpolitika egy a sok eszköz közül. Több kommentátor is hangsúlyozta, 
hogy már önmagában amiatt, hogy több tagállam nem rendelkezik a munkaerő 
bevándorlásával kapcsolatos kidolgozott politikával, létrejön a rendszer kijátszásának, illetve 
az utazás hamis indokai megadásának „szükségessége”.

Ebben a dokumentumban az előadó néhány olyan körülményre helyezi a hangsúlyt, amely az 
EU-ról a világ többi részén egységesebb és erőteljesebb képet alakítana ki, sokak számára 
egyszerűbbé tenné az utazást, az alapvető biztonsági előírások csökkentése nélkül . Ezen 
állítás alapjául szolgál, hogy a közös információs adatbank, a VIS érvénybe fog lépni, ami 
nagymértékben javítja majd a biztonságot és a kiadott vízumok megbízhatóságát. Az előadó 
azokat a káros következményeket is kiemeli, amelyek amiatt alakulnak ki, hogy az 
ujjlenyomatokkal kapcsolatos adatokat a vízumigazgatás világméretű átszervezését és a 
rendszer hozzáférhetővé válását megelőzően vezetik be a vízumrendszerbe.

Éppen ebben a szakaszban érkeztek információk Indiával, Kínával, Oroszországgal és Dél-
Afrikával kapcsolatban azokról a gyakorlati problémákról, amelyek azon követelményből 
származnak, hogy a vízumkérelmet benyújtóknak személyesen meg kell jelenniük, hogy 
ujjlenyomatot vegyenek tőlük. Emberek milliói lennének kénytelenek elrepülni a legközelebbi 
helyre, ahol konzulátus van, és gondoskodni éjszakai szállásról, hogy vízumkérelmet 
adhassanak be. A gyerekeknek is el kellene kísérni a szüleiket, hogy vízumot kaphassanak.

Az előadó ebben a szakaszban a következő pontokra kívánja felhívni a figyelmet.

(1) Egységes arculat

a) Annak ellenére, hogy a világ többi része a szabad mozgás egységes területének 
tekinti a schengeni területet, a schengeni vízumokra vonatkozó információk több 
száz különböző webhelyen találhatók meg, amelyeket az egyes tagállamok 
konzulátusai kezelnek. Szükség van egy közös hozzáférési útvonalra, pl. a 
következőre: www.schengenvisa.eu. Egy ilyen hozzáférési útvonal kialakítását 
elősegítené a konzulátusok közötti kibővített helyi együttműködés, ahogy azt a 
Vízumkódex is indítványozza. Az egyes helyekre vonatkozó pontos 
vízumkötelezettséget helyi együttműködés keretében állapítanák meg. Azt is 
lehetővé kell tenni, hogy a webhelyen keresztül hozzá lehessen férni a 
formanyomtatványokhoz és a vízumkötelezettségre vonatkozó információkhoz, 
valamint egyeztetni lehessen az interjú időpontját. A jövőben lehetővé kell tenni, 
hogy a vízummal kapcsolatos egyes dokumentumokat az interneten keresztül 
lehessen benyújtani.

b) Kötelezővé kell tenni a képviseletről szóló megállapodások megkötését (7. cikk), 
ha egy ország ésszerű távolságon belül nem rendelkezik képviselettel. 
Amennyiben a fő úticélként meghatározott országban nincs képviselet, mondjuk 
200 km-es távolságon belül, lehetővé kell tenni, hogy egy másik ország 
konzulátusánál lehessen vízumért folyamodni.
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c) A fő úticélként meghatározott országra vonatkozó elv új értelmezését kell 
kialakítani, hogy az jobban megfeleljen a jelenlegi követelményeknek. Ha valaki 
több országba utazik, lehetővé kell tenni, hogy a meglátogatandó országok 
egyikének képviseletét ellátó bármely konzulátuson folyamodhasson vízumért.

(2) Pozitív benyomás és ügyfélbarát rendszer

a) Olyan stratégiát kell kialakítani, amely biztosítja, hogy egy helyen különböző 
országokba szóló („one-stop”) vízumokat lehessen kiadni. Valamennyi 
konzulátusnak tervet kell készítenie arra vonatkozóan, hogy a konzulátustól 
nagyon távol élőknek a vízumkérelem benyújtásához és a vízum átvételéhez csak 
egyszer kelljen személyesen megjelenniük a konzulátuson.

b) Az EU-nak azokkal az országokkal vannak közös határai, ahonnan a turisták és a 
látogatók nagy része érkezik. Több szempontból is nagyon lényeges, hogy az EU-
ról pozitív benyomás alakuljon ki. Az EU számára fontosabb, hogy viszonylag 
alacsonyak maradjanak a vízumdíjak, mint a földrajzi szempontból távolabbi 
Amerikai Egyesült Államok és Egyesült Királyság számára. A vízumdíj továbbra 
is maradjon 35 €, és ezt bizonyos csoportok – például a szülői kísérettel utazó 
gyerekek, nemzetközi sport- és kulturális rendezvények, valamint csereprogramok 
résztvevői – esetében el kell engedni.

c) Az egyszeri beutazásra jogosító vízumok kiadása helyett a schengeni államoknak 
át kellene venniük az Amerikai Egyesült Államok és Egyesült Királyság által 
alkalmazott, a többszöri beutazásra jogosító vízumok kiadásának gyakorlatát, 
amennyiben semmi sem indokolja, hogy másképp járjanak el.

d) A helyi konzuli együttműködési eljárás keretében részletes listát kellene 
összeállítani a kért alátámasztó dokumentumokról, és azt nyilvánosságra kell 
hozni. Mivel a körülmények a helytől függően igen eltérőek, egy jogalkotási 
javaslatban nem helyénvaló pontosan meghatározni, mely dokumentumok 
legyenek kötelezőek.

e) A jelenlegi gyakorlat, amely szerint a vízumkérelmet benyújtó személynek 
meghívólevelet kell bemutatnia, sok problémát rejt magában. A meghívólevelek 
„gyártása” kétes vállalkozásoknak, sőt bűncselekményeknek adhat tápot, és nem 
minden esetben jár a kívánt eredménnyel. A VIS-adatbázis létrehozása új 
biztosítékot nyújt a vízumok kiadásához, és lehetővé teszi az említett követelmény 
eltörlését, kivéve, ha meggyőző érvek hozhatók fel ezzel szemben.

f) Könnyíteni kell azon a feltétlen követelményen, miszerint előzetesen minden 
részletre kiterjedően meg kell tervezni a turistautakat. Túlzott követelmény, hogy 
már az utazás megkezdése előtt részletesen ismerni kell minden szálláshelyet és 
útvonalat.

(g) Szabályokat kell meghatározni arra vonatkozóan, hogy a kérelmező mely 
nyelveken nyújthatja be az alátámasztó dokumentumokat. Jelenleg vannak olyan 
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konzulátusok, amelyek valamennyi dokumentum fordítását megkövetelik olyan 
nyelvre, amelyet jóformán egyáltalán nem beszélnek ott, ahol az adott konzulátus 
található. Az ilyen követelmények közvetett korlátozásnak minősülnek.

h) Fontos egyszerűsített eljárást lehetővé tenni azon kérelmezők számára, akikkel a 
vízum tekintetében bizonyítottan nem volt még semmilyen probléma. Nem 
helyes, ha csak bizonyos embercsoportokra helyezzük a hangsúlyt.

(3) Sötét foltok és megoldások

a) A Bizottság javaslata nem veszi figyelembe a tengeren utasszállító komphajókkal 
történő utazás hagyományát. Például a balti-tengeri térségben ez a fajta utazás 
spontán tömeges turizmus jelleget ölt, ahol az utasok rendszerint éppen csak az 
indulás előtt veszik meg a jegyeket. A jövőben ennek a Fekete-tenger térségében 
is lehetővé kell válnia. A jelenlegi vízumszabályok például nem teszik lehetővé az 
EU országai és az orosz államszövetség közötti rendszeres utasszállító 
komphajóforgalmat. Az előadó úgy véli, hogy e célból külön megállapodásokra 
van szükség.

b) Amennyiben teljesülnek bizonyos feltételek (alacsony elutasítási arány, 
visszafogadási megállapodás alkalmazása, a vízum érvényességi idején túl az 
adott országban maradók alacsony aránya, illegális munkavállalás miatt 
kitoloncoltak alacsony száma stb.), a vízumrendszer eltörlésére eljárást és világos 
szabályokat kell kidolgozni.

(4) Az európai politika lehetőségei

a) Az Unió vízumpolitikájának tükröznie kell a belső és külső politikai prioritásokat. 
Milyen gyakorlati megoldást alkalmazzon az Unió Ukrajna, a balkáni országok 
stb. esetében, szem előtt tartva, hogy a már megkötött vagy folyamatban lévő 
kétoldalú vízumkönnyítési megállapodások kevésbé liberálisak, mint az a 
gyakorlat, amelyet a szomszédos államokkal jelenleg követnek?

b) Elfogadhatatlan, hogy az Európai Parlament ténylegesen képtelen ellenőrizni vagy 
befolyásolni azon kétoldalú megállapodások tartalmát, amelyekről jelenleg 
folynak a tárgyalások harmadik országokkal, például Oroszországgal, Ukrajnával 
és a balkáni országokkal.

c) Az előadó támogatja az elutasítások indoklására vonatkozó, kötelező szabványos 
minta használatát, valamint a fellebbezés lehetőségét. Fontos, hogy az elutasítások 
indoklása és a fellebbezések ne jelentsenek többletterhet a konzulátusi tisztviselők 
számára.

d) Az előadó azokat a káros következményeket is kiemeli, amelyek amiatt alakulnak 
ki, hogy az ujjlenyomatokkal kapcsolatos adatokat a vízumigazgatás világméretű 
átszervezését és a rendszer hozzáférhetővé válását megelőzően vezetik be a 
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vízumrendszerbe.

(5) Közvetlen kommunikáció

a) A négy országba tett látogatások során nyilvánvalóvá vált, hogy szükség van arra, 
hogy a lakosság közvetlen, tárgyilagos tájékoztatást kapjon a 
vízumkötelezettségről. Jelenleg sok országban a fekete piaci szereplők és a kétes 
vállalkozások félrevezető információkat nyújtanak a kérelmezőknek.
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