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PRACOVNÝ DOKUMENT I

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci sa zaoberá niekoľkými 
legislatívnymi návrhmi, ktoré budú spoločne predstavovať základ pre vízovú politiku 
schengenských štátov prakticky vyjadrenú vo vízovom kódexe. Spravodajca sa preto 
domnieva, že je dôležité v počiatočnej fáze pripraviť pracovný dokument, ktorého cieľom 
bude zjednodušiť koordináciu s legislatívnymi návrhmi, ktoré sa nachádzajú v pokročilejšej 
fáze. 

Spravodajca uskutočnil štyri cesty – do Varšavy, Petrohradu, Kyjeva a Alžírska – aby sa 
oboznámil s postupom udeľovania víz. Napriek tomu, že vízový kódex je veľmi zložitý a 
obsiahly návrh, spravodajca sa domnieva, že je celkom jednoduché určiť s ním súvisiace 
dôležité politické a praktické otázky. Spravodajca chce upozorniť na tieto otázky v tomto 
počiatočnom pracovnom dokumente. Spravodajca tiež považuje za dôležité, aby boli správy 
týkajúce sa spoločnej vízovej politiky schengenského priestoru, t. j. táto správa, KOM(2006) 
269 o zavedení biometrických identifikačných znakov a zriadení spoločných miest na 
predkladanie žiadostí o víza a KOM(2004) 835 o zavedení vízového informačného systému, 
jednotné a koordinované.

Spravodajca si uvedomuje, že výsledkom ďalších stretnutí, vypočutí a zistení bude rozšírený 
zoznam dôležitých otázok. Do zoznamu pribudne aj niekoľko technických otázok, ktorými sa 
tento dokument nezaoberá. 

Dvojaká povaha vízovej politiky spočíva v tom, že jej cieľom je riešiť súčasne nelegálne 
prisťahovalectvo a kriminalitu (napr. obchodovanie s ľuďmi, čiernu prácu, organizovaný 
zločin) a podporovať legitímne cestovanie cez hranice. Je dôležité vidieť obidve strany, avšak 
vo vízovej politike existuje tendencia klásť dôraz na prvý cieľ na úkor druhého, čím sa 
vysvetľuje veľká väčšina celkového počtu cestujúcich. Spravodajca sa usiluje nájsť lepšiu 
syntézu medzi týmito dvomi cieľmi. Obchodníci a poskytovatelia služieb zaoberajúci sa 
svojou legálnou činnosťou potrebujú nediskriminačnú vízovú politiku, rovnako ako ľudia, 
ktorí študujú, zúčastňujú sa výmenných programov alebo majú príbuzných v zahraničí. 
Špeciálnu skupinu tvoria osoby s čistou vízovou históriou, t. j. tí, ktorí navštívili schengenské 
štáty niekoľkokrát bez spôsobenia akýchkoľvek problémov v podobe trestnej alebo inej 
činnosti. Tieto osoby sa v návrhu Komisie nespomínajú napriek tomu, že ide pravdepodobne 
o najmenej problematickú skupinu. 

Významu vízovej politiky pre európsky cestovný ruch sa v prípravnej práci nevenuje 
dostatočný priestor. Európa je najvýznamnejšou turistickou oblasťou na svete. Podľa údajov 
združenia ECTAA predstavuje cestovný ruch 11 % HDP EÚ a zamestnáva 20,6 milióna ľudí. 
Vízová politika je veľmi dôležitou súčasťou vonkajšieho obrazu EÚ. 

Dôležitým zistením počas návštev týchto štyroch krajín bolo, že treba uznať obmedzenia 
vízovej politiky. Pre osoby, ktoré chcú nelegálne migrovať do EÚ, nie je vízový systém 
jediným spôsobom, ktorý môžu použiť. Množstvo osôb sa stalo obeťou obchodovania 
s ľuďmi až po príchode do schengenského priestoru. EÚ a jej členské štáty budú vždy 
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potrebovať dodatočný nástroj na boj proti tienistým stránkam našej spoločnosti. Vízová 
politika je iba jedným z mnohých nástrojov. Viacerí komentátori tiež zdôraznili, že 
nedostatočne vypracovaná politika v oblasti prisťahovalectva za prácou v mnohých členských 
štátoch vytvára „potrebu“ obchádzať systém alebo udávať falošné dôvody cestovania. 

Spravodajca sa v tomto dokumente zameriava na niekoľko faktorov, ktoré môžu prispieť k 
vytvoreniu jednotnejšieho a lepšieho vonkajšieho obrazu EÚ a mnohým ľuďom uľahčiť 
cestovanie bez zníženia základných bezpečnostných noriem. Za týmto argumentom sa skrýva 
skutočnosť, že sa začne používať spoločná informačná databáza, vízový informačný systém 
(VIS), čím sa významne zvýši bezpečnosť a dôveryhodnosť udelených víz. Spravodajca ďalej 
upozorňuje na nepriaznivé následky zahrnutia odtlačkov prstov do vízového systému skôr, 
než sa uskutoční celosvetová reorganizácia udeľovania víz a dostupnosti systému. 

Aj v tejto fáze sa získali informácie v súvislosti s Indiou, Čínou, Ruskom a Južnou Afrikou 
týkajúce sa praktických problémov, ktoré predstavuje požiadavka, aby sa žiadatelia o víza 
dostavili osobne na odobratie odtlačkov prstov. Milióny ľudí by museli odletieť na miesto 
najbližšieho konzulárneho úradu a zariadiť si tam ubytovanie na noc, aby mohli požiadať o 
víza. Deti by museli sprevádzať svojich rodičov, aby dostali víza. 

Spravodajca chce v tejto fáze upozorniť na nasledujúce body.

1. Spoločný obraz

a) Napriek tomu, že okolitý svet považuje schengenský priestor za priestor voľného 
pohybu osôb, informácie o schengenských vízach sú roztrúsené na stovkách 
rôznych webových lokalít, ktoré spravujú konzulárne úrady jednotlivých 
členských štátov. Treba vytvoriť spoločnú vstupnú bránu, napr. 
www.schengenvisa.eu. Zriadenie takejto vstupnej brány môže uľahčiť rozšírená 
miestna konzulárna spolupráca, ako ju navrhuje vízový kódex. Presné vízové 
požiadavky pre každé miesto sa stanovia prostredníctvom miestnej spolupráce. 
Prostredníctvom webovej lokality by mal byť dostupný aj formulár žiadosti o víza 
a informácie o vízových požiadavkách. Taktiež by malo byť možné 
prostredníctvom nej objednať sa na pohovor. V budúcnosti by malo byť možné 
predkladať niektoré vízové doklady cez Internet. 

b) Povinne by sa mali uzatvoriť dohody o zastúpení (článok 7) v prípade, ak daný 
štát nemá zastúpenie v primeranej vzdialenosti. Ak nemá hlavný cieľový štát 
žiadateľa o víza zastúpenie, povedzme, vo vzdialenosti 200 km, malo by byť 
možné požiadať o víza na konzulárnom úrade iného štátu. 

c) Nová interpretácia zásady hlavného cieľového štátu, ktorá by lepšie vyhovovala 
súčasným požiadavkám. Pri cestovaní viacerými štátmi by malo byť možné 
požiadať o víza na ktoromkoľvek konzulárnom úrade zastupujúcom jeden zo 
štátov, ktoré majú byť navštívené. 
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2. Pozitívne vnímanie a prívetivosť ku klientom

a) Mala by sa navrhnúť stratégia na vydávanie „jednorazových“ víz. Každý 
konzulárny úrad by mal vypracovať plán, aby sa ľudia, ktorí žijú veľmi ďaleko od 
konzulárneho úradu, museli osobne dostaviť na konzulárny úrad z dôvodu 
podania žiadosti o víza iba raz. 

b) EÚ má spoločné hranice so štátmi, z ktorých prichádza najviac turistov a 
návštevníkov. Pozitívne vnímanie EÚ je v mnohých ohľadoch veľmi dôležité. Pre 
EÚ je oveľa dôležitejšie mať relatívne nízke vízové poplatky ako pre Spojené 
štáty americké alebo Spojené kráľovstvo, ktoré sú geograficky ďaleko. Vízový 
poplatok vo výške 35 EUR by mal byť zachovaný a mali by byť od neho 
oslobodené určité skupiny, ako napríklad deti sprevádzajúce rodičov, účastníci 
medzinárodných športových a kultúrnych podujatí, ako aj účastníci výmenných 
programov. 

c) Namiesto udeľovania víz na jeden vstup by si mali schengenské štáty osvojiť 
postup používaný v Spojených štátoch amerických a Spojenom kráľovstve a 
udeľovať víza na viacnásobný vstup, ak nie sú známe dôvody konať inak. 

d) V rámci miestnej konzulárnej spolupráce treba zostaviť a zverejniť kompletný 
zoznam vyžadovaných podporných dokladov. Vzhľadom na rôznorodosť 
miestnych pomerov nie je vhodné v legislatívnom návrhu presne definovať, ktoré 
doklady sú povinné. 

e) Súčasný postup, v ktorom musí žiadateľ o víza predložiť doklad o pozvaní, je 
problematický. „Vyrábanie“ dokladov o pozvaní podnecuje pochybnú alebo 
dokonca trestnú podnikateľskú činnosť a nie vždy vedie k želaným výsledkom. 
Vytvorenie databázy VIS dodáva udeľovaniu víz novú istotu a umožňuje zrušiť 
túto požiadavku, ak nebudú predložené presvedčivé argumenty na jej zachovanie. 

f) Absolútnu požiadavku podrobne naplánovať cestu na účely turistiky vopred treba 
zmierniť. Je prehnané vyžadovať, aby bolo každé ubytovanie a trasa známe už 
pred cestou. 

g) Je potrebné stanoviť pravidlá pre jazyky, v ktorých môžu žiadatelia predkladať 
podporné doklady. Niektoré konzulárne úrady vyžadujú preklady všetkých 
dokladov do jazykov, ktorými sa v mieste konzulárneho úradu takmer vôbec 
nehovorí. Takéto požiadavky predstavujú nepriame prekážky. 

h) Je dôležité poskytnúť zjednodušené postupy žiadateľom s preukázateľnou čistou 
vízovou históriou. Nie je správne zameriavať sa iba na ľudí, ktorí patria do 
určitých kategórií. 

3. Čierne miesta a opatrenia
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a) Návrh Komisie neberie do úvahy tradíciu cestovania po mori osobnými trajektmi. 
Napríklad v pobaltskom regióne má tento druh cestovania povahu spontánneho 
hromadného cestovného ruchu, pričom si cestujúci zvyčajne kupujú lístky krátko 
pred odchodom. V budúcnosti by tomu tak mohlo byť aj v oblasti Čierneho mora.
Súčasné vízové predpisy napríklad nepovoľujú pravidelnú osobnú trajektovú 
dopravu medzi štátmi EÚ a Ruskou federáciou. Spravodajca zastáva názor, že na 
tento účel sú potrebné špeciálne dohody. 

b) Po splnení určitých podmienok (nízky počet zamietnutí, uplatňovanie dohody o 
opätovnom vstupe, nízke percento štátnych príslušníkov zneužívajúcich svoje 
víza, nízky počet osôb vyhostených pre prácu načierno atď.) by mali existovať 
postup a jasné pravidlá na zrušenie vízového režimu. 

4. Možnosti európskej politiky

a) Vízová politika Únie by mala odrážať priority vnútornej a vonkajšej politiky. Ako 
Únia skutočne vysvetlí Ukrajine, balkánskym krajinám atď., že bilaterálne 
dohody, ktorých cieľom je zjednodušenie postupov pri spracúvaní žiadostí o víza, 
sú menej liberálne ako súčasné dohody s ich susednými štátmi? 

b) Je neprijateľné, aby Európsky parlament nemal možnosť preskúmať alebo 
ovplyvniť obsah bilaterálnych dohôd, o ktorých sa rokuje s tretími štátmi, ako 
napríklad s Ruskom, Ukrajinou a balkánskymi krajinami. 

c) Spravodajca podporuje povinný štandardný model pre odôvodňovanie zamietnutí 
žiadostí o víza, ako aj možnosť odvolať sa. Je dôležité, aby odôvodňovanie 
zamietnutí a odvolaní príliš nezaťažovalo konzulárnych pracovníkov. 

d) Spravodajca ďalej upozorňuje na nepriaznivé následky zahrnutia odtlačkov prstov 
do vízového systému skôr, než sa uskutoční celosvetová reorganizácia udeľovania 
víz a dostupnosti systému. 

5. Priame oznámenie

a) Počas misií v týchto štyroch krajinách vyšlo jasne najavo, že treba priamo a 
objektívne informovať verejnosť o vízových požiadavkách. Čierny trh a pochybné 
spoločnosti poskytujú dnes v mnohých krajinách žiadateľom o víza zavádzajúce 
informácie. 


