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DARBO DOKUMENTAS I

Piliečių laisvės, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas nagrinėja keletą teisėkūros pasiūlymų, 
kurie drauge sudarys Šengeno šalių vizų politikos pagrindą. Praktiškai jie bus išreikšti vizų 
kodekse. Todėl jūsų pranešėjas mano, kad ankstyvajame etape svarbu parengti darbo 
dokumentą, kuris palengvintų šių pasiūlymų koordinavimą su jau tolesniame etape esančiais 
teisėkūros pasiūlymais.

Norėdamas susipažinti su vizų išdavimo procesu, jūsų pranešėjas buvo keturiose kelionėse –
Varšuvoje, Sankt Peterburge, Kijeve ir Alžyre. Nors Vizų kodekso pasiūlymas yra labai 
sudėtingas ir platus, jūsų pranešėjas mano, kad įvardyti su juo susijusius svarbius politinius ir 
praktinius klausimus yra gana lengva. Į šiuos klausimus jūsų pranešėjas ir norėtų atkreipti 
dėmesį šiame pradiniame darbo dokumente. Be to, jūsų pranešėjas svarbiu dalyku laiko 
pranešimų, nagrinėjančių Šengeno zonos bendrąją vizų politiką – t.y., šio pranešimo, 
KOM(2006)0269 dėl biometrinių duomenų įdiegimo ir bendrų prašymų išduoti vizą centrų
sukūrimo ir KOM(2004)0835 dėl vizų informacinės sistemos sukūrimo, tarpusavio 
suderinimą.

Jūsų pranešėjas suvokia, kad po tolesnių posėdžių, svarstymų ir išvadų sąrašas išsiplės. Į tokį 
sąrašą bus įtraukti įvairūs techniniai klausimai, kurių šis dokumentas neaprėpia.

Vizų politikos dvilypumą nulemia tai, kad ja siekiama kovoti su nelegalia imigracija ir 
nusikalstamumu (pavyzdžiui, su prekyba žmonėmis, nelegaliu darbu, organizuotu 
nusikalstamumu) ir drauge skatinti legalų sienų kirtimą. Svarbu matyti abi puses, tačiau vizų 
politikoje esama tendencijos pabrėžti pirmąjį aspektą antrojo sąskaita, nors pastarajam atvejui 
priklauso didžioji dauguma visų keliautojų. Jūsų pranešėjas norėtų atrasti geresnę šių dviejų 
tikslų sintezę. Teisėta veikla užsiimantiems verslininkams ir paslaugų teikėjams reikalinga 
nediskriminacinė vizų politika – tačiau ji reikalinga ir studentams, mainų programų 
dalyviams, žmonėms, turintiems kitose šalyse giminių ir t.t. Ypatingą grupę sudaro asmenys 
su švaria „vizos istorija“ – t.y. kelis kartus apsilankę Šengeno šalyse ir nesukėlę jokių 
rūpesčių: nepadarę nusikalstamų ar kitokių veiksmų. Tokie asmenys į Komisijos pasiūlymą 
neįtraukti, nors ši grupė turbūt yra visų neproblemiškiausia.

Parengiamajame darbe nepakankamai atsižvelgta į vizų politikos svarbą Europos turizmui. 
Dabar Europa yra pirmaujanti pasaulyje turizmo zona. Europos turizmo agentūrų ir kelionių 
organizatorių asociacijos (ECTAA) duomenimis, turizmas sudaro 11 proc. ES BVP, o jo 
srityje dirba 20,6 milijono žmonių. Vizų politika – labai svarbi ES išorinio įvaizdžio dalis.

Svarbus dalykas, pastebėtas lankantis tose keturiose šalyse – reikia pripažinti vizų politikos 
ribotumą. Asmenims, norintiems nelegaliai atvykti į ES, vizų sistema nėra vienintelis būdas, 
kuriuo jie gali pasinaudoti. Nemaža prekybos žmonėmis aukų jomis tapo jau atvykusios į 
Šengeno zoną. ES ir jos valstybėms narėms visuomet reikės papildomų instrumentų kovai su 
tamsiosiomis mūsų visuomenės pusėmis. Vizų politika yra viena iš daugelio priemonių. Be to, 
daugelis komentavusiųjų pabrėžė, kad gerai parengtos darbo imigracijos politikos nebuvimas 
daugelyje valstybių narių savaime sukelia „poreikį“ apeiti sistemą arba nurodyti netikras
kelionės poreikio priežastis.

Šiame darbe jūsų pranešėjas daugiausia dėmesio skiria kelioms sąlygoms, kurios leistų 
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sudaryti vienodesnį ir geresnį ES įvaizdį ir daugeliui supaprastintų keliavimą, nesumažinant 
esminių saugumo standartų. Šį argumentą pagrindžia tai, kad bus pradėta naudoti bendrą 
informacijos duomenų banką, Vizų informacinę sistemą (VIS), kuri žymiai pagerins 
išduodamų vizų saugumą ir patikimumą. Be to, jūsų pranešėjas pabrėžia, kad pirštų atspaudų 
įtraukimas į vizų sistemą pasauliniu mastu nereorganizavus vizų administravimo ir sistemai 
netapus prieinamai – turėtų neigiamų pasekmių.

Netgi šiame etape yra gauta informacijos apie praktines problemas, kurias Indijoje, Kinijoje, 
Rusijoje ir PAR kelia reikalavimas vizos prašantiems asmenims prisistatyti asmeniškai, kad 
galima būtų paimti jų pirštų antspaudus. Milijonai žmonių, norėdami kreiptis dėl vizos, turėtų 
skristi į artimiausią vietovę, kurioje yra konsulatas, ir ten rūpintis nakvyne. Vaikai irgi būtų 
priversti vykti drauge su tėvais, kad galėtų gauti vizą.

Šiame etape jūsų pranešėjas norėtų atkreipti dėmesį į tokius dalykus.

1) Bendras fasadas

a) Nors išoriniame pasaulyje Šengeno zona laikoma vieninga laisvo judėjimo zona, 
informacija apie Šengeno vizas yra išsklaidyta šimtuose įvairių interneto 
svetainių, kurias tvarko atskiri valstybių narių konsulatai. Reikalingi bendri 
interneto vartai – pavyzdžiui, www.schengenvisa.eu. Tokius vartus įsteigti padėtų 
Vizų kodekse siūlomas platesnis konsulatų bendradarbiavimas vietos lygiu. 
Tikslūs vizų reikalavimai kiekvienoje vietoje būtų nustatomi bendradarbiaujant 
vietos lygiu. Be to, iš interneto svetainės turėtų būti galima atsisiųsti paraiškos 
formas, gauti informaciją apie vizų reikalavimus ir susitarti dėl susitikimų 
pokalbiams. Ateityje turėtų būti galima pateikti dokumentus vizai gauti internetu.

b) Jeigu pakankamai arti nėra konkrečios šalies atstovybės, turėtų būti privaloma 
susitarti dėl atstovavimo (7 str.). Jeigu pagrindinės paskirties šalies atstovybės 
nėra, tarkime, 200 km atstumu, turėtų būti galima kreiptis dėl vizos į kitos šalies 
konsulatą.

c) Naujas pagrindinės paskirties šalies principo interpretavimas turėtų geriau tenkinti
esamus reikalavimus. Keliaujant po skirtingas šalis dėl vizos turėtų būti galima 
kreiptis į bet kurį vienos ketinamų aplankyti šalių konsulatą.

2) Teigiamas požiūris ir palankumas klientams

a) Reikėtų sukurti vizų išdavimo „vienu kartu“ strategiją. Visi konsulatai turėtų 
sudaryti planą, pagal kurį itin toli nuo konsulato gyvenantiems asmenims reikėtų 
tik vieną kartą asmeniškai atvykti į konsulatą kreiptis dėl vizos ir ją gauti.

b) ES turi bendras sienas su šalimis, iš kurių į ją atvyksta daugiausiai turistų ir 
svečių. Teigiamas požiūris į ES ypač svarbus daugeliu atžvilgiu. Palyginti 
nedidelis vizos mokestis ES yra svarbiau negu JAV ir Jungtinei Karalystei, kurios 
abi yra geografiškai toli. Vizos kaina turėtų likti 35 €, o kai kurios grupės –
pavyzdžiui, vaikai, lydimi vieno iš tėvų, tarptautinių sporto ir kultūros renginių 
dalyviai bei mainų programų dalyviai – turėtų būti neapmokestinamos.
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c) Šengeno valstybės, užuot išdavinėjusios vienkartines vizas, turėtų JAV ir 
Jungtinėje Karalystėje taikoma daugkartinių vizų išdavimo praktiką, jeigu nėra 
pagrindo elgtis kitaip.

d) Įgyvendinant konsulinio bendradarbiavimo vietos lygiu procedūrą reikia sudaryti 
ir paskelbti išsamų reikalaujamų patvirtinamųjų dokumentų sąrašą. Kadangi 
įvairiose vietose sąlygos smarkiai skiriasi, teisėkūros pasiūlyme nėra tikslinga 
aiškiai apibrėžti, kurie dokumentai yra privalomi.

e) Dabartinė praktika, pagal kurią prašymus išduoti vizą pateikiantys asmenys turi 
pateikti kvietimą, yra problemiška. Kvietimų „teikimas“ skatina abejotiną arba net 
nusikalstamą veiklą ir ne visuomet leidžia pasiekti pageidaujamų rezultatų. Vizų 
informacinės sistemos (VIS) duomenų bazės sukūrimas suteikia vizų išdavimui 
naujo tikrumo ir sudaro galimybę panaikinti šį reikalavimą, nebent būtų pateikta 
įtikinamų priešingų argumentų.

f) Absoliutus reikalavimas iš anksto detaliai suplanuoti visą turistinę kelionę turi
būti sušvelnintas. Reikalavimas, kad prieš susiruošiant į kelionę būtų žinomos 
visos nakvynės vietos ir maršrutas, yra perdėtas.

g) Taisyklėse reikia nustatyti, kokiomis kalbomis prašymus išduoti vizą pateikiantys 
asmenys gali pateikti patvirtinamuosius dokumentus. Dabar kai kurie konsulatai 
reikalauja visus dokumentus išversti į kalbas, kuriomis tų konsulatų vietose vargu 
ar kas bekalba. Tokie reikalavimai – tai netiesioginės kliūtys.

h) Svarbu, kad prašymus išduoti vizą pateikiantiems asmenims su patvirtinta švaria 
„vizos istorija“ būtų leidžiama taikyti supaprastintas procedūras. Sutelkti visą 
dėmesį vien į tam tikroms kategorijoms priklausančius žmones nėra teisinga.

3) Trūkumai ir taisomosios priemonės

a) Komisijos pasiūlyme neatsižvelgiama į jūros kelionių keleiviniais keltais tradiciją. 
Pavyzdžiui, Baltijos jūros regione yra spontaniško masinio turizmo pobūdžio: čia 
keleiviai paprastai perka bilietus prieš pat išvykstant. Ateityje taip galėtų būti ir 
Juodosios jūros regione. Dabartinės vizų taisyklės nesudaro galimybių 
keleiviniams keltams reguliariai kursuoti, pavyzdžiui, tarp ES ir Rusijos 
Federacijos. Jūsų pranešėjas mano, kad šiam tikslui reikia specialių susitarimų.

b) Jeigu tenkinamos tam tikros sąlygos (mažas atmetimų rodiklis, taikoma 
readmisijos sutartis, mažas piliečių, neišvykstančių iš šalies pasibaigus vizos 
galiojimo terminui, procentas, mažas už nelegalų darbą deportuotų asmenų 
skaičius ir t.t.), reikėtų nustatyti vizų režimo panaikinimo procedūrą ir aiškias 
taisykles.
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4) Europos politikos galimybės

a) Europos Sąjungos vizų politika turėtų atspindėti vidaus ir išorės politikos 
prioritetus. Koks yra tikrasis Sąjungos atsakymas Ukrainai, Balkanams ir t.t., 
turint omenyje, kad dvišaliai susitarimai dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo 
yra mažiau liberalūs už šių šalių susitarimus su savo kaimyninėmis valstybėmis.

b) Padėtis, kai Europos Parlamentas realiai negali nagrinėti su trečiosiomis šalimis –
pavyzdžiui, su Rusija, Ukraina ir Balkanų šalimis sudaromų dvišalių sutarčių arba 
daryti joms įtakos, yra nepriimtina.

c) Jūsų pranešėjas pritaria privalomam standartiniam atsisakymo išduoti vizą 
pagrindimui ir galimybei jį apskųsti. Svarbu, kad atsisakymų išduoti vizą 
pagrindimai ir jų apskundimai neperkrautų konsulatų personalo.

d) Be to, jūsų pranešėjas pabrėžia, kad pirštų atspaudų įtraukimas į vizų sistemą 
pasauliniu mastu nereorganizavus vizų administravimo ir sistemai netapus 
prieinamai – turėtų neigiamų pasekmių.

5) Tiesioginiai ryšiai

a) Komandiruotės į keturias šalis metu akivaizdžiai paaiškėjo, kad žmonėms reikia 
tiesioginės, nešališkos informacijos apie vizų reikalavimus. Dabar daugelyje šalių 
juodosios rinkos veikėjai ir abejotinos bendrovės teikia prašymus išduoti vizą 
pateikiantiems asmenims klaidinančią informaciją.


