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DOCUMENTO DE TRABALHO I 

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos está actualmente a 
estudar várias propostas legislativas que, juntas, constituirão a base da política de vistos dos 
países do Espaço Schengen. Os aspectos práticos ficarão cobertos no Código de Vistos. O 
presente relator considera por isso importante a apresentação oportuna de um documento de 
trabalho que permita uma coordenação com as propostas legislativas que se encontram numa 
fase mais adiantada. 

O relator efectuou quatro viagens - a Varsóvia, a São Petersburgo, a Kiev e à Argélia - para se 
familiarizar com o processo de emissão de vistos. Embora o Código de Vistos seja uma 
proposta muito complexa e abrangente, parece-nos bastante fácil destrinçar as grandes 
questões políticas e concretas que o mesmo levanta. São elas que nos propomos indicar neste 
primeiro documento de trabalho. Além disso, consideramos importante assegurar a coerência 
e a coordenação dos relatórios que tratam da política comum de vistos do Espaço Schengen, 
por outras palavras, o presente relatório, o doc. COM (2006) 0269 relativo à introdução de 
dados biométricos e à criação de centros comuns de recepção e tratamento dos pedidos de 
visto, assim como o doc. COM (2004) 0835 relativo ao estabelecimento de um Sistema de 
Informação sobre Vistos (VIS). 

O relator está consciente de que a lista das questões importantes irá aumentar depois das 
próximas reuniões de trabalho, audições e descobertas. A esta lista será igualmente aditada 
uma série de questões técnicas que não são abordadas no presente documento. 

A dualidade da política de vistos reside no facto de visar, simultaneamente, a luta contra a 
imigração ilegal e a criminalidade (por exemplo, o tráfico de seres humanos, o trabalho 
clandestino, o crime organizado) e a promoção de uma passagem legal das fronteiras. É 
importante ter em conta os dois aspectos; contudo, a política de vistos tem tendência a realçar 
o primeiro em detrimento do segundo, que no entanto se refere à grande maioria dos viajantes. 
O nosso objectivo é fazer uma síntese melhor destes dois aspectos. Os homens de negócios e 
os prestadores de serviços que exercem as suas actividades legalmente carecem de uma 
política de vistos não discriminatória; mas o mesmo se aplica às pessoas que estudam, que 
participam em programas de intercâmbios, com familiares no estrangeiro, etc.. Um grupo 
especial é o das pessoas com antecedentes irrepreensíveis em matéria de vistos, ou seja, 
pessoas que por várias vezes se deslocaram aos países do Espaço Schengen sem jamais ter 
causado qualquer problema sob a forma de actos criminosos ou outros. A Comissão não o 
refere na sua proposta, apesar de este grupo ser o menos problemático de todos. 

A importância da política de vistos para o turismo europeu não foi suficientemente abordada 
nos trabalhos preparatórios. Hoje em dia, a Europa é a principal região turística do mundo. O 
turismo representa 11% do PIB da União Europeia e emprega 20,6 milhões de pessoas, de 
acordo com as informações das Associações de Agentes de Viagens e Operadores Turísticos 
da CEE (ECTAA). A política de vistos é um aspecto muito importante da imagem da União 
Europeia no estrangeiro.

Um aspecto importante observado durante as visitas aos quatro países diz respeito à 
necessidade de ter consciência dos limites da política de vistos. Para quem quer imigrar 
ilegalmente para a União Europeia, o sistema de vistos não é o único meio à sua disposição. 
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No que diz respeito ao tráfico dos seres humanos, uma parte das vítimas só é recrutada depois 
de terem entrado no Espaço Schengen. A União Europeia e os Estados-Membros necessitarão 
sempre de outros instrumentos para lutar contra os lados obscuros da nossa sociedade. A 
política de vistos é uma ferramenta entre muitas outras. Em diversas ocasiões, referiu-se
igualmente o facto de a ausência de uma política sólida em matéria de imigração de 
mão-de-obra em numerosos Estados-Membros criar uma "necessidade" de contornar o 
sistema ou de fornecer motivos falsos para justificar uma viagem.

No presente documento, concentramo-nos em vários factores que uniformizariam e 
melhorariam a imagem da União Europeia no estrangeiro e permitiriam a numerosas pessoas 
viajar mais facilmente sem, no entanto, renunciar aos imperativos de segurança. Esta reflexão 
parte do princípio da entrada em funcionamento do Sistema de Informação sobre Vistos 
(VIS), que irá melhorar consideravelmente a segurança e a fiabilidade dos vistos emitidos. 
São igualmente abordados os efeitos negativos de uma introdução das impressões digitais no 
sistema dos vistos antes de uma reorganização da administração dos vistos à escala mundial e 
de o acesso ao mesmo ser uma realidade. 

Já nos chegaram informações relativas à Índia, China, Rússia e África do Sul sobre os 
problemas práticos causados pela necessidade de o requerente de visto se apresentar 
pessoalmente para fornecer as suas impressões digitais. Milhões de pessoas seriam obrigadas 
a viajar de avião até ao consulado mais próximo e a pagar despesas de alojamento para poder 
requerer um visto. De igual modo, as crianças seriam obrigadas a acompanhar os seus pais 
para poderem obter um visto. 

O relator deseja, na presente fase, chamar a atenção para os seguintes pontos: 

1) Um único rosto

a) Embora o Espaço Schengen seja visto pelo mundo exterior como um espaço único 
de livre circulação, as informações relativas aos vistos de entrada estão espalhadas 
por centena de páginas Internet geridas pelos consulados dos diferentes 
Estados-Membros. É necessário um portal de acesso comum, por exemplo, com o 
nome www.schengenvisa.eu. A instauração de um tal portal seria facilitada pela
cooperação local alargada entre os consulados, proposta no Código de Vistos. Esta 
cooperação a nível local deverá, designadamente, definir os critérios exactos para a 
obtenção de vistos nos vários locais. Através da página Web também deveria ser 
possível obter formulários de pedido de visto e informações sobre os requisitos 
nesta matéria, bem como marcar entrevistas. No futuro, também deverá ser possível 
entregar alguns dos documentos necessários para a concessão de vistos através da 
Internet. 

b) A celebração de acordos de representação (artigo 7º) deve ser obrigatória se um 
país não dispuser de representação a uma distância razoável. Se o país de destino 
principal não tiver representação num raio, digamos, de 200 km, deveria ser 
possível pedir um visto no consulado de outro país. 

c) O princípio do país de destino principal deveria ser reinterpretado de maneira a 
melhor corresponder às exigências actuais. Em caso de visita a vários países, deve 
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ser possível pedir um visto em qualquer consulado que represente um dos países 
que se pretende visitar. 

2) Percepção positiva e convivialidade 

a) Conviria elaborar uma estratégia de "balcão único" para a emissão de vistos. Todos 
os consulados deverão estabelecer um plano indicando o modo como as pessoas 
que residem em locais particularmente distantes só precisam de se apresentar uma 
vez no consulado para requerer e obter um visto. 

b) A União Europeia tem fronteiras comuns com os países de onde recebe mais 
turistas e visitantes. Uma percepção positiva da União reveste-se, sob muitos 
aspectos, da maior de importância. Para a União Europeia é mais importante do que 
para os Estados Unidos e o Reino Unido, ambos geograficamente afastados, aplicar 
taxas de visto relativamente pouco elevadas. O preço de um visto não deveria 
exceder os 35 euros e certos grupos, como as crianças acompanhadas por um 
familiar, as pessoas que participam em acontecimentos desportivos e culturais 
internacionais e as que participam em programas de intercâmbios, deveriam mesmo 
ser isentos. 

c) Em vez de emitirem vistos simples, de entrada única, os Estados Schengen 
deveriam, a exemplo dos Estados Unidos e do Reino Unido, emitir vistos múltiplos 
quando não haja razões em contrário. 

d) No âmbito da cooperação consular a nível local, é conveniente elaborar uma lista 
exaustiva dos documentos justificativos exigidos e esta lista deve ser pública. Como 
as circunstâncias variam grandemente consoante o lugar, não é adequado definir 
exactamente quais os documentos obrigatórios numa proposta legislativa. 

e) A prática actual, em que o requerente de visto tem de apresentar um convite coloca 
problemas. A "apresentação" de convites tende a favorecer um espírito empresarial 
duvidoso ou mesmo criminoso e nem sempre produz os efeitos desejados. A 
instauração da base de dados VIS dá novas garantias à emissão de vistos e permite 
abolir este critério, a não ser que possam ser apresentados argumentos convincentes 
em contrário. 

f) Convém amenizar a obrigação absoluta de organizar pormenorizadamente de 
antemão uma viagem turística. É exagerado exigir que todos os locais de 
alojamento e todos os itinerários sejam conhecidos pormenorizadamente antes do 
início da viagem. 

g) São necessárias regras para determinar em que línguas os requerentes são 
autorizados a apresentar documentos comprovativos. Actualmente, há consulados 
que exigem traduções de todos os documentos em línguas que dificilmente são 
faladas no local onde o consulado está situado. Tais requisitos são obstáculos 
indirectos. 

h) É importante permitir a simplificação dos procedimentos para os requerentes que 
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demonstrem antecedentes irrepreensíveis em matéria de vistos. Não é justo pôr a 
ênfase apenas nas pessoas de certas categorias. 

3) Lacunas e soluções 

a) A proposta da Comissão não tem em conta a tradição das viagens por mar
utilizando ferry-boats. Na região do Mar Báltico, por exemplo, este tipo de viagem 
assume o carácter de turismo de massas espontâneo, em que os viajantes compram 
geralmente os seus bilhetes pouco antes da partida. No futuro, o mesmo acontecerá 
provavelmente na região do Mar Negro. As regras actuais em matéria de vistos não 
permitem, por exemplo, o tráfego regular de ferry-boats entre os países da União 
Europeia e a Federação Russa. O relator considera necessário um regime especial 
para esse efeito. 

b) Quando certas condições (baixa taxa de rejeição, aplicação de um acordo de 
readmissão, baixa percentagem de nacionais que excedem a duração do seu visto, 
baixo número de expulsões por motivo de trabalho clandestino, etc.) se encontram 
reunidas, deveria haver um processo e regras claros para a abolição do regime de 
vistos. 

4) Opções para a política europeia 

a) A política da União em matéria de vistos deve reflectir as prioridades da política 
interna e externa. Qual é a verdadeira resposta da União à Ucrânia, aos Balcãs, etc., 
tendo em conta que os acordos bilaterais de simplificação dos vistos já concluídos 
ou em vias de conclusão são menos liberais do que as disposições que estes países 
aplicam actualmente aos respectivos países vizinhos?

b) É inaceitável que o Parlamento Europeu não tenha qualquer possibilidade real de 
examinar nem de influenciar o conteúdo dos acordos bilaterais em vias de 
negociação com países terceiros como a Rússia, a Ucrânia e os Balcãs.

c) O relator é favorável a um formulário-tipo obrigatório para fundamentar as decisões 
de recusa, assim como a possibilidade de recurso. É importante que a 
fundamentação das decisões de recusa e os recursos não representem uma 
sobrecarga de trabalho para o pessoal consular.

d) O relator sublinha igualmente os inconvenientes que teria a introdução das 
impressões digitais no sistema dos vistos antes de uma reorganização da 
administração dos vistos à escala mundial e de o acesso ao mesmo ser uma 
realidade.

5) Comunicação directa 

a) Durante as missões aos quatro países mencionados, tornou-se muito clara a 
necessidade de uma informação directa e imparcial da população sobre os 
requisitos em matéria de vistos. Actualmente, em numerosos países, os traficantes 
do mercado negro e sociedades duvidosas fornecem informações enganosas aos 
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requerentes de asilo. 
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