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I DARBA DOKUMENTS

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja nodarbojas ar vairāku likumdošanas 
priekšlikumu izskatīšanu, kas kopā veidos pamatu Šengenas valstu vīzu politikai. Vīzu 
kodekss būs vīzu politikas īstenošana praksē. Tādēļ referents uzskata, ka ir svarīgi darba 
dokumentu izstrādāt pašā sākumā, lai atvieglotu saskaņošanu ar tiem likumdošanas 
priekšlikumiem, kuri atrodas tālākā izstrādes posmā.

Referents devās četros darba braucienus – uz Varšavu, Sanktpēterburgu, Kijevu un Alžīriju, 
lai iepazītos ar vīzu izsniegšanas procesu. Lai gan Vīzu kodeksa priekšlikums ir ļoti 
komplicēts un visaptverošs, referents uzskata, ka ir samērā vienkārši noteikt tajā ietvertos 
galvenos politiskos un praktiskos jautājumus. Tieši šos jautājumus referents vēlas izcelt šajā
sākotnējā darba dokumentā. Referents arī uzskata, ka ir svarīgi, lai ziņojumi, kas attiecas uz 
kopējo vīzu politiku Šengenas valstu zonā, t.i., šis ziņojums COM(2006)0269 par biometrisko 
identifikatoru ieviešanu un kopīgu vīzu pieteikumu centru izveidi un COM(2004)0835 par
Vīzu informācijas sistēmas izveidi, būtu konsekventi un saskaņoti.

Referents apzinās, ka šis būtisko jautājumu saraksts paplašināsies pēc nākamajām
sanāksmēm, tiesas sēdēm un iegūtajiem datiem. Sarakstam tiks pievienoti arī vairāki tehniski 
jautājumi, kas nav apskatīti šajā dokumentā.

Vīzu politikas duālo raksturu nosaka tas, ka tās mērķi ir vienlaicīgi apkarot nelegālo 
imigrāciju un noziedzību (piemēram, cilvēku tirdzniecību, nelegālo darbu, organizēto 
noziedzību) un veicināt likumīgu robežu šķērsošanu. Ir svarīgi apskatīt abus jautājumus, taču 
vīzu politikā ir tendence uzsvērt pirmo uz otrā rēķina, kurš attiecas uz lielāko vairākumu 
ceļotāju. Referenta mērķis ir rast labāku sintēzi starp šiem diviem mērķiem. Nediskriminējoša 
vīzu politika vajadzīga gan uzņēmējiem un pakalpojumu sniedzējiem likumīgas darbības 
veikšanai, gan cilvēkiem, kas studē, piedalās apmaiņas programmās vai apmeklē radiniekus
utt. Īpašu grupu veido tie cilvēki, kuru vīzu vēsturē nav fiksēti pārkāpumi, t. i., cilvēki, kas 
vairākkārt ir devušies uz Šengenas valstīm un nav radījuši krimināla vai cita rakstura 
problēmas. Šie cilvēki Komisijas priekšlikumā nav ietverti, lai gan šī grupa laikam rada
vismazāk problēmu.

Sagatavošanas darbā nav pievērsta pietiekama uzmanība vīzu politikas nozīmei Eiropas 
tūrismā. Eiropa šobrīd ir vadošais tūrisma reģions pasaulē. Saskaņā ar ECTAA datiem tūrisms 
veido 11 % ES IKP, un tajā nodarbināti 20,6 miljoni cilvēku. Vīzu politika ir ļoti svarīga ES 
ārējā tēla daļa.

Darba braucienu laikā uz četrām valstīm referents nonāca pie secinājuma, ka jānosaka vīzu
politikas ierobežojumi. Personām, kas vēlas nelegāli doties uz ES, vīzu sistēma nav vienīgā
metode, ko viņi var izmantot. Kas attiecas uz cilvēku tirdzniecību, vairāki upuri tikuši
savervēti pēc ierašanās Šengenas valstu zonā. ES un tās dalībvalstīm vienmēr būs vajadzīgi
papildu instrumenti, lai cīnītos ar mūsu sabiedrības ēnas pusēm. Vīzu politika ir viens no 
daudziem līdzekļiem. Vairāki komentētāji uzsvēruši, ka attīstītas darbaspēka imigrācijas 
politikas trūkums daudzās dalībvalstīs rada „vajadzību” apiet sistēmu vai norādīt nepatiesus 
ceļošanas nepieciešamības iemeslus.

Šajā dokumentā referents pievērš uzmanību vairākiem apstākļiem, kas veido vienotāku un 
labāku ES ārējo tēlu un daudziem atvieglo ceļošanu, ar to nemazinot nozīmīgos drošības 
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standartus. Šī argumenta pamatā ir tas, ka darbu sāks kopēja informācijas datu banka, VIS, 
kas ievērojami uzlabos drošību un izsniegto vīzu drošumu. Referents arī uzsver nelabvēlīgās 
sekas, ja vīzu sistēmā ieviesīs pirkstu nospiedumu datus, pirms visā pasaulē ir veikta vīzu 
administrācijas reorganizācija un nodrošināta piekļuve sistēmai.

Pat šajā posmā saistībā ar Indiju, Ķīnu, Krieviju un Dienvidāfriku saņemta informācija par 
praktiskām problēmām, ko radījusi prasība vīzu pieteikuma iesniedzējiem ierasties personiski, 
lai noņemtu pirkstu nospiedumus. Lai saņemtu vīzu, miljoniem cilvēku būs spiesti lidot uz 
tuvāko konsulāro dienestu un atrast naktsmītni. Arī bērni būs spiesti doties līdzi vecākiem, lai 
saņemtu vīzu.

Referents šajā posmā vēlas pievērst uzmanību šādiem punktiem:

(1) kopīgie punkti:

(a) kaut gan pasaule ārpus Šengenas zonas uzskata, ka Šengenas valstu zona ir 
vienota brīvas kustības zona, informācija par Šengenas vīzām ir izkliedēta 
vairākos simtos dažādu mājas lapu, kuras uztur atsevišķu dalībvalstu konsulāti. Ir 
jāizveido vienota vārteja, piemēram, www.schengenvisa.eu. Šādas vārtejas izveidi 
atvieglotu plaša mēroga vietējā sadarbība starp konsulāriem, kā norādīts Vīzu 
kodeksā. Precīzas vīzu prasības katrā vietā noteiktu ar vietējās sadarbības 
palīdzību. Tīmekļa vietnē vajadzētu arī nodrošināt iespēju saņemt pieteikuma 
veidlapas un informāciju par prasībām vīzas saņemšanai un norunāt intervijas
laiku. Vēlāk būtu iespējams dažus vīzas dokumentus iesniegt ar interneta 
starpniecību;

(b) prasībai lemt par pārstāvības pasākumiem (7. pants), ja samērīgā attālumā nav 
valsts pārstāvības, vajadzētu būt obligātai. Ja galvenā galamērķa valstij nav 
pārstāvības, teiksim, 200 km attālumā, būtu jānodrošina iespēja pieteikties vīzas 
saņemšanai citas valsts konsulātā;

(c) jauna galvenā galamērķa principa interpretācija, lai tā labāk atbilstu pašreizējām 
prasībām. Ceļojot pa dažādām valstīm, būtu jānodrošina iespēja vīzas saņemšanai 
pieteikties jebkurā konsulātā, kas pārstāv vienu no ceļojuma mērķa valstīm;

(2) pozitīva uztvere un draudzīga attieksme pret klientiem:

(a) vajadzētu būt noteiktai stratēģijai, lai vīzas izsniegtu ar „vienas pieturas”
starpniecību. Visiem konsulātiem būtu jāsastāda plāns, ļaujot personām, kas dzīvo 
īpaši tālu no konsulāta, personīgi ierasties konsulātā tikai vienu reizi, lai pieteiktos
un saņemtu vīzu;

(b) ES ir kopējas robežas ar tām valstīm, no kurām ierodas visvairāk tūristu un 
apmeklētāju. Daudzējādā ziņā visbūtiskākā nozīme ir tam, ka ES tiek uztverta 
pozitīvi. Relatīvi zema vīzu cena ES ir svarīgāka nekā ASV vai Apvienotajai
Karalistei, kas ģeogrāfiski atrodas tālu. Vīzu cenai būtu jāsaglabājas 35 € robežās,
un dažām grupām, piemēram, bērniem, kas ceļo kopā ar vecākiem, starptautisku 
sporta vai kultūras pasākumu dalībniekiem, kā arī apmaiņas programmu 
dalībniekiem, tā būtu jāatceļ;
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(c) vienreizējas ieceļošanas vīzu izsniegšanas vietā Šengenas valstīm vajadzētu 
pieņemt ASV un Apvienotās Karalistes praksi, kas paredz daudzkārtējas 
ieceļošanas vīzu izsniegšanu, ja nav pamata rīkoties citādi;

(d) vietējās konsulārās sadarbības procedūrā jāizveido un jāpublicē izsmeļošs 
vajadzīgo apliecinošo dokumentu saraksts. Tā kā apstākļi dažādās vietās ir ļoti
atšķirīgi, likumdošanas priekšlikumā nav precīzi jānosaka, kuri dokumenti ir 
obligāti vajadzīgi;

(e) pašreizējā prakse, kas paredz, ka vīzas pieteikuma iesniedzējam jāuzrāda 
ielūgums, ir problemātiska. Prasība „uzrādīt” ielūgumus tiecas veicināt 
apšaubāmu vai pat kriminālu uzņēmējdarbību un ne vienmēr ļauj sasniegt vēlamo
rezultātu. VIS datubāzes izveide piešķir jaunu drošību vīzu izsniegšanas jomā un 
ļauj atcelt šo prasību, izņemot gadījumus, kad iespējams iesniegt neapstrīdamus 
argumentus;

(f) nevajadzētu uzstādīt neapstrīdamu prasību iepriekš detalizēti plānot tūrisma 
braucienu. Ir pārspīlēti prasīt, lai pirms ceļojuma visas apmešanās vietas un 
maršruti būtu precīzi zināmi;

(g) nosacījumi ir vajadzīgi, lai noteiktu, kādās valodās pieteikuma iesniedzēji drīkst 
iesniegt apliecinošos dokumentus. Tagad konsulāti pieprasa tulkojumus visiem 
dokumentiem, kas ir valodās, kurās konsulātu atrašanās vietās gandrīz nerunā.
Šādas prasības ir netieši šķēršļi;

(h) ir svarīgi atļaut piemērot vienkāršākas procedūras pieteikuma iesniedzējiem, kuru 
vīzu izmantošanas vēsturē nav konstatēti pārkāpumi. Nav pareizi galveno 
uzmanību pievērst tikai cilvēkiem, kas piederīgi noteiktām kategorijām;

(3) „melnie punkti” un līdzekļi:

(a) Komisijas priekšlikumā nav ņemta vērā tradīcija ceļot pa jūru ar pasažieru 
prāmjiem. Piemēram, Baltijas jūras reģionā šāda veida ceļošanai piemīt spontāna 
masu tūrisma raksturs, kad ceļotāji parasti iegādājas biļetes tieši pirms došanās 
ceļā. Nākotnē tāda situācija varētu būt arī Melnās jūras reģionā. Pašreizējie vīzu 
noteikumi nepieļauj regulāru pasažieru prāmju satiksmi starp ES valstīm un, 
piemēram, Krievijas Federāciju. Referents uzskata, ka šajā nolūkā jāveic noteikti
pasākumi;

(b) kad ir izpildīti konkrēti nosacījumi (zems atteikumu koeficients, 
atpakaļuzņemšanas nolīguma iesniegums, procentuāli mazs to pilsoņu skaits, kas 
neievēro vīzu termiņus, mazs to personu skaits, kas tiek deportēti tāpēc, ka 
iesaistījušies nelikumīgā darbā utt.), vajadzētu būt procedūrai un skaidriem 
noteikumiem vīzu režīma atcelšanai;
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(4) Eiropas politikas izvēles:

(a) Eiropas Savienības vīzu politikai būtu jāatspoguļo iekšējās un ārējās politikas 
prioritātes. Kāda ir reālā Eiropas Savienības atbilde Ukrainai, Balkānu valstīm un 
citām valstīm, paturot prātā, ka tie divpusējie atvieglotas vīzu izsniegšanas 
nolīgumi, kas ir noslēgti vai ir noslēgšanas procesā, ir mazāk liberāli nekā tie, 
kurus šīs valstis parasti noslēdz ar kaimiņu valstīm;

(b) nav pieņemams, ka Eiropas Parlaments reāli nespēj rūpīgi pārbaudīt vai ietekmēt 
to divpusējo nolīgumu saturu, par kuriem notiek sarunas ar trešajām valstīm, 
piemēram, Krieviju, Ukrainu un Balkānu valstīm;

(c) referents atbalsta obligātu standarta modeli, kā attaisnot atteikumus, kā arī 
pārsūdzības iespēju. Ir svarīgi, lai atteikumu attaisnojumi un pārsūdzības 
nepārslogotu konsulāta darbiniekus;

(d) referents arī uzsver nelabvēlīgās sekas, vīzu sistēmā ieviešot pirkstu nospiedumu 
datus, pirms visā pasaulē ir veikta vīzu administrācijas reorganizācija un 
nodrošināta piekļuve sistēmai;

(5) tiešā saziņa:

(a) darba braucienu laikā uz četrām valstīm bija skaidri redzams, ka sabiedrībai 
jāsniedz tieša objektīva informācija par vīzas prasībām. Šobrīd daudzās valstīs 
melnā tirgus dalībnieki un apšaubāmas firmas pieteikumu iesniedzējiem sniedz 
maldinošu informāciju.
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