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DELOVNI DOKUMENT I

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve obravnava več 
zakonodajnih predlogov, ki bodo skupaj tvorili osnovo za vizumsko politiko držav 
schengenskega območja. Ta politika bo z vizumskim zakonikom dobila svoj dejanski izraz. 
Poročevalec zato meni, da je pomembno že v zgodnji fazi pripraviti delovni dokument, da se 
olajša usklajevanje s tistimi zakonodajnimi predlogi, ki so v naprednejši fazi obravnave.

Poročevalec je opravil štiri potovanja, – v Varšavo, St. Peterburg, Kijev in v Alžirijo – da bi 
se seznanil s postopkom izdajanja vizumov. Navkljub dejstvu, da je vizumski zakonik zelo 
zapleten in celovit predlog, meni, da je razmeroma lahko opredeliti pomembna politična in 
praktična vprašanja, ki so s tem povezana. V tem začetnem delovnem dokumentu hoče 
poročevalec poudariti ravno ta vprašanja. Meni tudi, da sta pomembni doslednost in 
usklajenost med poročili, ki se ukvarjajo s skupno vizumsko politiko schengenskega območja, 
torej pričujočim poročilom, KOM(2006)0269 o uvedbi biometričnih podatkov in ustanovitvi 
skupnih prijavnih centrov za vizume ter KOM(2004)0835 o vizumskem informacijskem 
sistemu.

Poročevalec se zaveda, da se bo seznam pomembnih vprašanj podaljšal zaradi prihodnjih 
srečanj, zaslišanj in izsledkov. Na ta seznam bodo uvrščena tudi številna tehnična vprašanja, 
ki niso zajeta v tem dokumentu.

Dvojna narava vizumske politike izhaja iz dejstva, da sta njena cilja hkrati boj proti 
nezakonitemu priseljevanju in kriminalu (npr. trgovini z ljudmi, delu na črno, organiziranemu 
kriminalu) ter spodbujanje zakonitega prečkanja meja. Pomembno je videti obe strani, vendar 
v vizumski politiki obstaja težnja po poudarjanju prvega cilja na račun drugega, v katerega 
sodi velika večina skupnega števila potnikov. Namen poročevalca je najti boljšo sintezo med 
tema dvema ciljema. Poslovneži in ponudniki storitev, ki potujejo za namene svojih zakonitih 
dejavnosti, potrebujejo nediskriminatorno vizumsko politiko, enako pa velja tudi za ljudi, ki 
se izobražujejo, sodelujejo v programih izmenjave, tiste, ki imajo sorodnike itd. Posebno 
skupino sestavljajo posamezniki, ki imajo čisto zgodovino vizumov, torej tisti, ki so večkrat 
obiskali države schengenskega območja in pri tem niso nikoli povzročali nobenih težav v 
obliki kriminala ali drugih dejavnosti. Predlog Komisije ne zajema teh posameznikov, čeprav 
je to skupina, ki je med vsemi verjetno najmanj problematična.

Med pripravljalnim delom se ni v zadostni meri upoštevalo pomena vizumske politike za 
evropski turizem. Evropa je sedaj vodilno turistično območje na svetu. Po podatkih 
evropskega združenja nacionalnih združenj potovalnih agencij in organizatorjev potovanj 
(ECTAA) turizem predstavlja 11 % BDP EU in zaposluje 20,6 milijona ljudi. Vizumska 
politika je zelo pomemben del zunanje podobe EU.

V času obiska štirih držav je poročevalec prišel do pomembne ugotovitve, in sicer, da je treba 
priznati omejitve vizumske politike. Za posameznike, ki se želijo nezakonito priseliti v EU, 
vizumski sistem ni edino sredstvo, ki ga lahko uporabijo. Kar zadeva trgovino z ljudmi, so 
številni postali njene žrtve po tem, ko so prišli v schengensko območje. EU in njene države 
članice bodo vedno potrebovale dodatne instrumente za boj proti temnim stranem naše 
družbe. Vizumska politika je eno od številnih orodij. Številni komentatorji so tudi poudarili, 
da že sama odsotnost razvite politike priseljevanja delovne sile v mnogih državah članicah 
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ustvarja "potrebo" po obhajanju sistema ali navajanju lažnih razlogov za potovanja.

V tem dokumentu se poročevalec osredotoča na več dejavnikov, ki bi ustvarili enotnejšo in 
boljšo zunanjo podobo EU ter številnim ljudem poenostavili potovanja, ne da bi s tem znižali 
bistvena varnostna merila. To sklepanje temelji na dejstvu, da bo začela delovati skupna baza 
podatkov – varnostni informacijski sistem, kar bo zelo izboljšalo varnost in zanesljivost 
izdanih vizumov. Poročevalec poudarja tudi škodljive posledice uvajanja podatkov o prstnih 
odtisih v vizumski sistem, preden se v svetovnem merilu ne opravi reorganizacija upravljanja 
vizumov in dostopnosti sistema.

Že v tej fazi so nam na voljo podatki glede Indije, Kitajske, Rusije in Južne Afrike, povezani s 
praktičnimi težavami, ki jih povzroča zahteva, da morajo biti prosilci za vizume osebno 
prisotni, da se jim lahko vzame prstne odtise. Milijoni ljudi bi bili tako prisiljeni potovati z 
letalom do najbližjega kraja, kjer je konzulat, in si tam urediti prenočitev, da bi lahko zaprosili 
za vizum. Tudi otroci bi bili prisiljeni spremljati starše, da bi pridobili vizum. 

Na tej stopnji bi poročevalec želel opozoriti na naslednje točke:

(1) Skupen obraz

(a) Navkljub dejstvu, da zunanji svet na schengensko območje gleda kot na enotno 
območje prostega gibanja, so informacije o schengenskih vizumih razpršene po 
več sto različnih spletnih straneh, katere vzdržujejo konzulati posameznih držav 
članic. Potreben je skupen portal, na primer z imenom www.schengenvisa.eu. 
Razširjeno sodelovanje konzulatov na lokalni ravni, kot se predlaga v vizumskem 
zakoniku, bi olajšalo vzpostavitev takšnega portala. S sodelovanjem na lokalni 
ravni bi se določile natančne vizumske obveznosti za vsak kraj. Preko spletne 
strani bi moralo biti omogočeno tudi pridobivanje obrazcev za vloge in podatkov 
glede vizumskih obveznosti ter določanje terminov za razgovore. V prihodnosti bi 
moralo biti mogoče nekatere vizumske dokumente predložiti preko spleta.

(b) Sklenitev ureditve o zastopanju (člen 7) bi morala biti obvezna, če država nima 
predstavništva v razumni oddaljenosti. Če država glavnega cilja nima zastopstva v 
oddaljenosti na primer 200 km, bi moralo biti mogoče zaprositi za vizum na 
konzulatu druge države.

(c) Nova razlaga načela države glavnega cilja, da bi to bolje zadovoljevalo trenutne 
zahteve. Pri potovanju v različne države bi moralo biti mogoče zaprositi za vizum 
na vsakem konzulatu, ki predstavlja eno od teh držav.

(2) Pozitivno dojemanje in prijaznost do uporabnikov

(a) Oblikovati bi bilo treba strategijo za izdajanje vizumov za "enkratni postanek". 
Vsi konzulati bi morali pripraviti načrt, da bi posamezniki, ki bivajo izjemno 
daleč, morali osebno priti na konzulat le enkrat, da bi zaprosili in pridobili vizum.

(b) EU ima skupne meje z državami, iz katerih k njej prihaja večina turistov in 
obiskovalcev. Pozitivno dojemanje EU ima velik pomen s številnih vidikov. Za 
EU je bolj pomembno kot za ZDA in VB, ki sta obe zemljepisno oddaljeni, da 
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ima sorazmerno nizko vizumsko takso. Cena vizuma bi morala ostati 35 EUR, 
nekatere skupine, kot so otroci, ki jih spremlja eden od staršev, udeleženci 
mednarodnih športnih in kulturnih dogodkov ter sodelujoči v programih 
izmenjave, pa bi morale biti oproščene plačila. 

(c) Namesto izdajanja vizumov za enkraten vstop bi morale države schengenskega 
območja sprejeti prakso ZDA in Združenega kraljestva ter izdajati vizume za 
večkraten vstop, ko ni razlogov za drugačno postopanje.

(d) V okviru postopka konzularnega sodelovanja na lokalni ravni je treba opredeliti 
izčrpen seznam zahtevanih spremnih dokumentov, ki mora biti javen. V 
zakonodajnem predlogu ni primerno natančno določiti, kateri dokumenti so 
obvezni, ker se okoliščine zelo razlikujejo med različnimi kraji.

(e) Obstoječa praksa, ko mora prosilec za vizum predložiti povabila, je 
problematična. "Predložitve" povabil so nagnjene k spodbujanju sumljivih ali celo 
kriminalnih podjetij in ne vodijo v vseh primerih do želenih rezultatov. Z 
vzpostavitvijo podatkovne baze VIS je izdajanje vizumov bolj zanesljivo in 
omogoča ukinitev te obveznosti, sicer je mogoče proti njej predstaviti močne 
argumente.

(f) Sprostiti je treba brezpogojno zahtevo, da se vnaprej načrtuje vsaka podrobnost 
turističnega potovanja. Zahtevati poznavanje podrobnosti o vseh namestitvah in 
poteh, preden se nekdo odpravi na potovanje, je pretirano.

(g) Potrebna so pravila, s katerimi se določi, v katerih jezikih lahko prosilci predložijo 
spremne dokumente. Trenutno nekateri konzulati zahtevajo prevode vse 
dokumentov v jezike, ki jih skoraj ne govorijo v krajih, kjer se nahaja Konzulat. 
Tovrstne zahteve so posredne ovire.

(h) Pomembno je, da se prosilcem s čisto vizumsko zgodovino omogoči 
poenostavljene postopke. Osredotočanje na ljudi, ki pripadajo določenim 
kategorijam, je napačno.

(3) Temne lise in izboljšave

(a) Predlog Komisije ne upošteva tradicije pomorskih potovanj s potniškimi trajekti. 
V regiji Baltskega morja ima na primer ta vrsta potovanj značaj masovnega 
turizma, pri katerem potniki praviloma kupijo vozovnice tik pred odhodom. V 
prihodnosti utegne to veljati tudi za območje Črnega morja. Sedanja vizumska 
pravila na primer ne dopuščajo rednega trajektnega potniškega prometa med 
državami EU in Rusko federacijo. Poročevalec meni, da so za ta namen potrebne 
posebne ureditve.

(b) Obstajati bi moral postopek in jasna pravila za ukinitev vizumov, ko so izpolnjeni 
določeni pogoji (nizka stopnja zavrnitev, sporazum o prošnji za ponovni sprejem, 
majhen delež državljanov, ki ostane dlje, kot jim to dopuščajo vizumi, majhno 
število državljanov, ki so prisilno odstranjeni zaradi nezakonitega zaposlovanja 
itd.).
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(4) Možnosti evropskih politik

(a) Vizumska politika Unije bi morala odražati prednostne naloge notranje in zunanje 
politike. Kakšen je dejanski odgovor Unije Ukrajini, Balkanu itd., ob upoštevanju, 
da so dvostranski sporazumi o poenostavitvi vizumskih postopkov, ki so že 
sklenjeni ali so v postopku sklenitve, manj liberalni kot praksa, ki je trenutno 
veljavna z njihovimi sosednjimi državami.

(b) Nesprejemljivo je, da vsebine dvostranskih sporazumov, o katerih potekajo 
pogajanja s tretjimi državami, kot so Rusija, Ukrajina in balkanske države, 
Evropski parlament ne more dejansko preverjati ali nanjo vplivati.

(c) Poročevalec podpira obvezen standardni model za utemeljitev zavrnitve, pa tudi 
možnost pritožbe. Pomembno je, da utemeljitve zavrnitev in pritožbe ne 
preobremenijo konzularnega osebja.

(d) Poročevalec poudarja tudi škodljive posledice uvajanja podatkov o prstnih odtisih 
v vizumski sistem, preden se v svetovnem merilu ne opravi reorganizacija 
upravljanja vizumov in dostopnosti sistema.

(5) Neposredno obveščanje

(a) Med misijami v štirih državah je postala zelo očitna potreba po neposrednem in 
nepristranskem obveščanju javnosti o vizumskih obveznostih. Trenutno v 
številnih državah udeleženci na črnem trgu in sumljiva podjetja posredujejo 
prosilcem zavajajoče informacije.


