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DOKUMENT ROBOCZY nr 1

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych rozpatruje 
obecnie kilka projektów aktów prawnych, które razem mają stanowić podstawę polityki 
wizowej państw obszaru Schengen. Kodeks wizowy nada jej praktyczny wymiar. 
Sprawozdawca uważa zatem, że konieczne jest sporządzenie dokumentu roboczego na tyle 
wcześnie, by ułatwić koordynację z tymi projektami aktów prawnych, które znajdują się na 
bardziej zaawansowanym etapie.

Sprawozdawca złożył cztery wizyty – w Warszawie, Sankt Petersburgu, Kijowie i Algierze –
aby zapoznać się z procesem wydawania wiz. Mimo iż projekt kodeksu wizowego 
charakteryzuje się dużą złożonością i wszechstronnością, zdaniem sprawozdawcy dość łatwo 
można zidentyfikować ważne polityczne i praktyczne implikacje tego aktu. Właśnie na te 
aspekty sprawozdawca zamierza zwrócić uwagę we wstępnym dokumencie roboczym. 
Sprawozdawca uważa również, że należy zachować spójność i wzajemną zgodność 
sprawozdań dotyczących wspólnej polityki wizowej obszaru Schengen, tzn. niniejszego 
sprawozdania, dokumentu COM(2006)0269 dotyczącego wprowadzenia technologii 
biometrycznych oraz stworzenia wspólnych ośrodków składania wniosków wizowych oraz 
dokumentu COM(2004)0835 w sprawie utworzenia Systemu Informacji Wizowej (VIS).

Sprawozdawca zdaje sobie sprawę, że lista ważnych zagadnień wydłuży się w wyniku 
kolejnych posiedzeń, przesłuchań i ustaleń. Lista ta zostanie powiększona także o wiele 
kwestii technicznych, które nie zostały uwzględnione w niniejszym dokumencie.

Dwoisty charakter polityki wizowej przejawia się w tym, iż jej celem jest jednocześnie 
zwalczanie nielegalnej imigracji i przestępczości (np. handlu ludźmi, nielegalnego 
zatrudnienia, przestępczości zorganizowanej) oraz propagowanie legalnego przekraczania 
granic. Chociaż ważne jest dostrzeganie obydwu stron, to jednak w polityce wizowej 
występuje tendencja do uwydatniania pierwszego kosztem drugiego celu, który dotyczy 
zdecydowanej większości ogólnej liczby podróżujących. Zadaniem sprawozdawcy jest 
znalezienie lepszej synergii pomiędzy tymi dwoma celami. Niedyskryminacyjnej polityki 
wizowej potrzebują nie tylko przedsiębiorcy i dostawcy usług, którym zależy na prowadzeniu 
legalnej działalności, ale także studenci, uczestnicy programów wymiany czy też osoby 
odwiedzające krewnych za granicą itp. Szczególną grupę stanowią osoby, które nie dopuściły 
się naruszenia przepisów prawa wizowego, czyli osoby, które kilkakrotnie odwiedzały 
państwa należące do obszaru Schengen, nigdy nie stwarzając problemów poprzez działania 
przestępcze lub inne. Osoby takie nie zostały uwzględnione we wniosku Komisji, mimo iż 
tworzona przez nie grupa jest prawdopodobnie najmniej problematyczną ze wszystkich 
innych.

W pracach przygotowawczych nie uwzględniono w dostatecznym stopniu znaczenia polityki 
wizowej dla europejskiej turystyki. Europa jest obecnie najczęściej odwiedzanym przez 
turystów obszarem na świecie. Według danych Europejskiej Federacji Związków Biur 
Podróży (ECTAA) sektor turystyczny generuje 11% PKB Unii Europejskiej zatrudniając 20,6 
mln osób. Polityka wizowa jest niezwykle istotnym elementem zewnętrznego wizerunku UE.

Ważnym spostrzeżeniem dokonanym podczas wizyt w czterech krajach jest konieczność 
dostrzeżenia ograniczeń polityki wizowej. Dla osób zamierzających nielegalnie wjechać do 
UE, system wizowy nie jest jedyną dostępną metodą. Jeśli zaś chodzi o handel ludźmi, wiele 
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osób padło ofiarą handlarzy dopiero po wjeździe na obszar Schengen. UE i jej państwa 
członkowskie zawsze będą potrzebować dodatkowych instrumentów do walki z ciemnymi 
stronami naszego społeczeństwa. Polityka wizowa jest tylko jednym z wielu narzędzi. Wielu 
obserwatorów życia społecznego podkreślało również, że brak rozwiniętej polityki w 
dziedzinie imigracji zarobkowej w wielu państwach członkowskich stwarza „konieczność” 
obchodzenia systemu lub podawania nieprawdziwych powodów podróży.

W niniejszym dokumencie sprawozdawca skupia się na wybranych okolicznościach
sprzyjających bardziej jednolitemu i lepszemu wizerunkowi zewnętrznemu UE oraz 
ułatwiających wielu osobom podróżowanie jednocześnie nie obniżając zasadniczych 
standardów bezpieczeństwa. Argumentem jest fakt, iż wkrótce uruchomiona zostanie wspólna 
informacyjna baza danych, tj. System Informacji Wizowej (VIS), który znacząco poprawi 
bezpieczeństwo i niezawodność procesu wydawania wiz. Sprawozdawca podkreśla również 
negatywne konsekwencje wprowadzenia do systemu wizowego danych biometrycznych w 
formie odcisków palców przed ogólnoświatową reorganizacją zasad wydawania wiz oraz 
przed udostępnieniem systemu.

Nawet na tym etapie otrzymywane są informacje dotyczące w szczególności praktycznych 
problemów w Indiach, Chinach, Rosji i Afryce Południowej związanych z obowiązkiem 
osobistego stawienia się osób składających wniosek wizowy w celu pobrania odcisków 
palców, Miliony osób zostałoby zmuszonych do udania się samolotem do najbliższego 
miejsca, w którym znajduje się urząd konsularny, oraz do poszukania tam noclegu, aby móc 
złożyć wniosek wizowy. Również dzieci musiałyby towarzyszyć swoim rodzicom, aby 
uzyskać wizę.

Sprawozdawca pragnie na tym etapie zwrócić uwagę na poniżej wyszczególnione kwestie.

1) Wspólny wizerunek

a) Mimo iż państwa nienależące do UE uznają państwa Układu z Schengen za jednolity 
obszar, w którym obowiązuje zasada swobodnego przepływu, informacje na temat 
wiz Schengen rozproszone są na setkach rozmaitych stron internetowych, które 
prowadzone są niezależnie przez urzędy konsularne poszczególnych państw 
członkowskich. Konieczne jest stworzenie wspólnej bramy sieciowej np. 
www.schengenvisa.eu. Rozległa współpraca na poziomie lokalnym między urzędami 
konsularnymi, proponowana w kodeksie wizowym, ułatwiłaby wprowadzenie 
wspólnej bramy. W drodze lokalnej współpracy można by ustalić szczegółowe 
obowiązki wizowe dla każdego z miejsc. Powinna istnieć również możliwość 
uzyskania przez internet formularzy wniosku oraz informacji na temat obowiązku 
wizowego, a także uzgodnienia terminu rozmowy. W przyszłości należy umożliwić 
również składanie przez internet niektórych dokumentów wymaganych do uzyskania 
wizy.

b) Należy wprowadzić obowiązek zawierania umów dotyczących reprezentowania 
państw (art. 7), jeśli dane państwo nie posiada przedstawicielstwa w rozsądnej 
odległości. Jeżeli państwo będące głównym celem podróży nie posiada 
przedstawicielstwa, powiedzmy, w promieniu 200 km, należy zagwarantować 
możliwość ubiegania się o wizę w urzędzie konsularnym innego państwa.
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c) Należy przedstawić nową, lepiej dostosowaną do obecnych wymogów interpretację 
zasady mówiącej o państwie będącym głównym celem podróży (miejscem 
docelowym). W przypadku podróżowania po różnych państwach, powinna istnieć 
możliwość ubiegania się o wizę w dowolnym urzędzie konsularnym reprezentującym 
jedno z państw będących celem wizyty.

2) Pozytywne postrzeganie oraz przyjazny stosunek do klientów

a) Należy opracować strategię wydawania wiz w trakcie jednej wizyty (‘one-stop’ 
visas). Wszystkie urzędy konsularne powinny sporządzić plan, który pozwalałby 
osobom mieszkającym wyjątkowo daleko od urzędu konsularnego stawić się w 
urzędzie konsularnym osobiście tylko raz w celu złożenia wniosku wizowego i 
uzyskania wizy.

b) UE graniczy z państwami, z których przyjeżdża najwięcej turystów i 
odwiedzających. Pozytywne postrzeganie UE jest pod wieloma względami bardzo 
istotną kwestią. Pobieranie względnie niskiej opłaty manipulacyjnej na pokrycie 
kosztów administracyjnych związanych z rozpatrzeniem wniosku wizowego jest dla 
UE o wiele ważniejsze niż dla Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, które są 
odległe pod względem geograficznym. Opłata za wydanie wizy powinna pozostać na 
poziomie 35 EUR, a w odniesieniu do niektórych kategorii osób powinna zostać 
zniesiona, np. dzieci, którym towarzyszą rodzice, uczestnicy międzynarodowych 
rozgrywek sportowych i imprez kulturalnych oraz osoby biorące udział w 
programach wymiany.

c) Zamiast wydawania wiz uprawniających do jednorazowego wjazdu, państwa 
należące do obszaru Schengen powinny przyjąć praktykę stosowaną w Stanach 
Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, gdzie wydaje się wizy uprawniające do 
wielokrotnego wjazdu, jeśli nie ma powodów, by postępować inaczej.

d) W ramach lokalnej procedury współpracy między urzędami konsularnymi należy 
sporządzić i upublicznić wyczerpującą listę wymaganych dokumentów 
uzupełniających. Ponieważ okoliczności znacząco zmieniają się zależnie od miejsca, 
nie należy dokładnie określać w projekcie aktu prawnego, które dokumenty są 
obowiązkowe.

e) Problematyczna okazuje się obecna praktyka, która nakłada na osoby ubiegające się 
o wizę obowiązek przedstawienia zaproszenia. „Sporządzanie” zaproszeń zwykle 
sprzyja podejrzanym, a nawet przestępczym działaniom, i nie we wszystkich 
przypadkach prowadzi do uzyskania pożądanych rezultatów. Utworzenie bazy 
danych VIS pomaga odzyskać pewność związaną z wydawaniem wiz i umożliwia 
zniesienie tego obowiązku, chyba że przedstawione zostaną przekonujące argumenty 
przeciwko takiemu rozumowaniu.

f) Należy złagodzić bezwzględny obowiązek wcześniejszego i szczegółowego 
planowania wycieczki turystycznej. Przesadny wydaje się być wymóg podawania 
szczegółowych informacji o wszystkich noclegach i trasach podróży przed samym 
wyjazdem.
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g) Należy wprowadzić zasady określające, w jakich językach wnioskodawcom wolno 
składać dokumenty uzupełniające. Obecnie niektóre urzędy konsularne wymagają 
przetłumaczenia wszystkich dokumentów na języki, które praktycznie nie są 
używane w miejscach, w których znajdują się urzędy. Takie wymagania mają 
charakter pośrednich przeszkód.

h) Ważne jest, aby objąć uproszczonymi procedurami wnioskodawców, którzy nie 
dopuścili się naruszenia przepisów prawa wizowego. Nie można skupiać się jedynie 
na osobach należących do pewnych kategorii.

3) Luki prawne i środki zaradcze

a) Wniosek Komisji nie uwzględnia tradycji podróżowania drogą morską przy 
wykorzystaniu promów pasażerskich. W regionie Morza Bałtyckiego, na przykład, 
ten sposób podróżowania ma charakter spontanicznej turystyki masowej, bowiem
podróżujący kupują zwykle bilety tuż przed odpływem. W przyszłości może to 
również dotyczyć obszaru Morza Czarnego. Obecne zasady wydawania wiz nie 
zezwalają, na przykład, na regularny pasażerski ruch promowy pomiędzy państwami 
UE a Federacją Rosyjską. Sprawozdawca uważa, że konieczne jest przyjęcie 
specjalnych ustaleń w tym zakresie.

b) Po spełnieniu pewnych warunków (niski wskaźnik przypadków odrzucenia
wniosków wizowych, stosowanie umowy o readmisji, niski odsetek obywateli 
przedłużających swój pobyt poza czas określony w wizie, niewielka liczba osób 
deportowanych przez wzgląd na nielegalne zatrudnienie itp.), należałoby wdrożyć 
odpowiednią procedurę i przejrzyste zasady zniesienia systemu wizowego.

4) Możliwości polityki europejskiej

a) Polityka wizowa Unii powinna odzwierciedlać priorytety polityki wewnętrznej i 
zewnętrznej. Jaki jest prawdziwy stosunek Unii do Ukrainy, państw bałkańskich itp., 
jeżeli dwustronne umowy o złagodzeniu systemu wizowego, jakie zostały już 
zawarte lub są właśnie zawierane, są mniej liberalne niż obecnie stosowana przez te 
państwa praktyka wobec sąsiadujących z nimi krajów.

b) Niedopuszczalne jest, by Parlament Europejski w rzeczywistości nie był w stanie 
przeanalizować dwustronnych umów negocjowanych z takimi państwami trzecimi, 
jak Rosja, Ukraina czy państwa bałkańskie ani też wywrzeć wpływu na ich treść.

c) Sprawozdawca popiera wprowadzenie obowiązkowego standardowego modelu 
uzasadniania odmowy wydania wizy oraz odwołania od takiej decyzji. Ważne jest, 
aby wydawanie uzasadnień odmowy wydania wizy i rozpatrywanie odwołań nie 
obciążało nadmiernie pracowników konsulatu.

d) Sprawozdawca podkreśla również negatywne konsekwencje wprowadzenia do 
systemu wizowego danych biometrycznych w formie odcisków palców przed 
ogólnoświatową reorganizacją zasad wydawania wiz oraz przed udostępnieniem 
systemu.
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5) Bezpośrednia komunikacja

a) Podczas misji we wspomnianych czterech państwach wysoce oczywista stała się 
konieczność zapewnienia społeczeństwu informacji na temat obowiązku wizowego
w sposób bezpośredni i bezstronny. Obecnie w wielu państwach podmioty działające 
na czarnym rynku oraz przedsiębiorstwa o podejrzanym charakterze dostarczają 
osobom składającym wniosek wizowy mylne informacje. 


