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ARBETSDOKUMENT I

Utskottet för mänskliga fri- och rättigheter, inrikes och rättsliga frågor handhar som bäst flera 
lagförslag som tillsammans skall utgöra basen för Schengenländernas visumpolitik. Den 
praktiska utformningen sker i visumkoden. Av den anledningen anser föredraganden att det är 
viktigt att i ett tidigt skede föra fram ett arbetsdokument för att möjliggöra en koordinering 
med de lagförslag som är i ett längre framskridet skede.

Föredraganden har gjort fyra resor – till Warszawa, Sankt Petersburg, Kiev och Algeriet – för 
att bekanta sig med utfärdandet av visum. Trots att visumkoden är ett mycket komplicerat och 
omfattande förslag anser föredraganden att de viktiga politiska och praktiska frågorna 
tämligen lätt går att urskilja. Det är dem föredraganden i detta första arbetsdokument vill peka 
ut. Dessutom anser föredraganden att det är viktigt med konsekvens och samordning mellan 
de dokument som handlar om Schengenområdets gemensamma visumpolitik, dvs. detta 
dokument, KOM(2006)0269 om införande av biometri och skapande av gemensamma 
visumansökningscenter samt KOM(2004)0835 om att etablera ett informationssystem för 
viseringar. 

Föredraganden är medveten om att förteckningen över viktiga frågor kommer att drygas ut 
som ett resultat av kommande arbetsmöten, utfrågningar och upptäckter. Till denna 
förteckning skall också fogas en rad tekniska frågor som inte berörs i detta dokument.

Visumpolitikens dubbla natur ligger i att dess mål är att samtidigt bekämpa illegal 
immigration och kriminalitet (t.ex. människohandel, svartarbete, organiserad brottslighet) som 
den skall främja legitimt gränsöverskridande. Det är viktigt att se båda sidorna, men det finns 
en tendens att i visumpolitiken betona den förra framom den senare, vilken omfattar den 
överväldigande majoriteten av det totala antalet resenärer. Föredragandens mål är att finna en 
bättre syntes mellan dessa. Affärsmän och tjänsteutövare ute i lovliga ärenden behöver en 
fördomsfri visumpolitik, men det behöver också de som studerar, ingår i utbytesprogram, har 
släktingar osv. En speciell grupp är de som har en ren visumhistoria, dvs. de som besökt 
Schengenländer flera gånger utan att någonsin ha förorsakat några problem i form av 
kriminella eller andra handlingar. Dessa tas inte upp i kommissionens förslag, trots att denna 
grupp torde vara den mest oproblematiska av alla. 

Visumpolitikens betydelse för den europeiska turismen har inte berörts tillräckligt i förarbetet. 
Idag är Europa det ledande turistområdet i världen. Turismen står för 11 procent av EU:s BNP 
och sysselsätter 20,6 miljoner människor enligt uppgifter från ECTAA. Visumpolitiken är en 
mycket viktig del av EU:s bild utåt.

En viktig iakttagelse under besöken i de fyra länderna var att visumpolitikens begränsningar 
måste erkännas. För dem som vill invandra illegalt in till EU är inte visumsystemet den enda 
väg de kan använda sig av. I fråga om människohandeln har en del av offren rekryterats först 
efter att de kommit till Schengenområdet. EU och medlemsländerna kommer alltid att också 
behöva andra verktyg för att bekämpa de mörka sidorna av vårt samhälle. Visumpolitiken är 
ett redskap bland många. På flera ställen har det också påtalats att bristen på en utvecklad 
politik för arbetskraftsinvandring i många medlemsländer i sig föder ett ”behov” att kringgå 
systemet eller uppge falska grunder för behovet att resa. 
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I detta dokument fokuserar föredraganden på flera omständigheter som skulle förenhetliga 
och förbättra EU:s bild utåt, förenkla för resandet för många utan att för den skull ge avkall på 
väsentliga säkerhetsaspekter. Bakom detta resonemang ligger att den gemensamma 
informationsdatabasen VIS skall tas i bruk, vilket i hög grad kommer att förbättra säkerheten 
och pålitligheten då visum utfärdas. Föredraganden påtalar också de negativa följderna om 
fingeravtrycksuppgifter tas i bruk i visumsystemet innan en världsomfattande omorganisering 
av visumförvaltningen och dess tillgänglighet blivit förverkligad.

Redan nu har uppgifter inkommit om Indien, Kina, Ryssland och Sydafrika gällande praktiska 
problem förbundna med att den som ansöker visum personligen måste infinna sig för att ge 
sina fingeravtryck. Miljontals människor skulle vara tvungna att ta flyg till närmaste ort med 
konsulat och ordna övernattning där för att kunna ansöka om visum. Också barnen skulle bli 
tvungna att följa med föräldrarna för att få visum. 

Föredraganden vill i detta skede rikta uppmärksamhet på följande punkter.

1) Ett gemensamt ansikte utåt

a) Trots att Schengenområdet av den yttre världen upplevs som ett enhetligt område för 
fri rörlighet är informationen om Schengenvisum utspridd över hundratals olika 
webbsidor som upprätthålls av de enskilda medlemsländernas konsulat. Det behövs en 
gemensam inkörsport, t.ex. vid namn www.schengenvisa.eu. Inrättandet av en sådan 
skulle underlättas av det utbyggda lokala samarbetet mellan konsulaten som föreslås i 
visumkoden. Genom lokalt samarbete skall bl.a. fastställas de exakta visumkraven på 
respektive ort. Via webbsidan skall det också vara möjligt att få ansökningsblanketter 
och information om visumkraven och att komma överens om tider för intervjuer. I 
framtiden bör också en del av visumhandlingarna kunna lämnas in via nätet.

b) Det bör vara obligatoriskt att sluta avtal om representation (artikel 7) om ett land 
saknar representation inom rimligt avstånd. Om huvuddestinationslandet inte har 
någon representation inom låt oss säga 200 kilometer bör det vara möjligt att ansöka 
om visum vid ett annat lands konsulat.

c) Nytolkning av principen för huvuddestinationsland (country of main destination 
principle) så att den bättre motsvarar dagens krav. Vid rundresor bör det vara möjligt 
att ansöka om visum vid vilket konsulat som helst som representerar ett av de länder 
man skall besöka.

2) Positivt intryck och kundvänlighet

a) En strategi för utfärdande av s.k. one-stop visas bör utarbetas. Alla konsulat bör göra 
upp en plan med innebörden att personer bosatta exceptionellt långt från konsulatet 
skall behöva infinna sig endast en gång vid konsulatet för att kunna ansöka om och 
erhålla visum.

b) EU har gemensamma gränser med de länder varifrån den tar emot flest turister och 
besökare. I många avseenden är ett positivt intryck av EU mycket viktigt. För EU är 
det viktigare än för Förenta staterna och Förenade kungariket, som båda är geografiskt 
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avlägsna, att ha en relativt låg visumavgift. Priset för ett visum bör stanna på 35 euro 
och bör inte tas ut för vissa grupper, exempelvis barn som åtföljs av en förälder, 
deltagare i internationella idrotts- och kulturevenemang och deltagare i 
utbytesprogram. 

c) I stället för att utfärda viseringar för engångsinresa bör Schengenländerna anta Förenta 
staternas och Förenade kungarikets praxis att utfärda multipelvisum när det saknas 
skäl att inte göra detta.

d) Inom det lokala konsulära samarbetet måste det fastställas en uttömmande förteckning 
över de bilagor som krävs. Denna förteckning skall offentliggöras. Eftersom 
förutsättningarna varierar mycket från ställe till ställe är det inte lämpligt att i ett 
lagstiftningsförslag exakt definiera vilka handlingar som är obligatoriska.

e) Nuvarande praxis enligt vilken den som söker visum måste uppvisa inbjudan är 
problematisk. Att ”tillverka” inbjudningar har en tendens att främja tveksamt eller till 
och med brottsligt entreprenörskap och leder inte i samtliga fall till önskat resultat. 
Inrättandet av VIS-databasen ger ny säkerhet i samband med utfärdande av visum och 
gör det möjligt att avskaffa detta krav om det inte finns tunga argument mot detta.

f) Det absoluta kravet på att i förväg planera en turistresa in i minsta detalj måste mjukas 
upp. Det är överdrivet att kräva att alla övernattningar och resvägar skall vara kända i 
detalj före avresan.

g) Det behövs regler för att avgöra på vilka språk de sökande får inge bilagor. För 
närvarande finns konsulat som kräver att alla handlingar skall översättas till språk som 
knappast talas alls där konsulaten finns. Sådana krav utgör indirekta hinder.

h) Det är viktigt att tillåta förenklade förfaranden för sökande som kan uppvisa en korrekt 
viseringshistorik. Det är inte riktigt att koncentrera sig enbart på människor i vissa 
kategorier.

3) Problemområden och utvägar

a) I kommissionens förslag beaktar man inte traditionen att resa med passagerarfärjor till 
havs. I exempelvis Östersjön har detta sätt att resa karaktären av spontan massturism 
där resenärerna normalt sett köper biljett strax före avresa. I framtiden skulle detta 
kunna gälla även i området kring Svarta havet. De gällande viseringsbestämmelserna 
tillåter exempelvis inte reguljär trafik med passagerarfärjor mellan EU-länder och 
Ryska federationen. Föredraganden anser att det behövs särskilda regler för detta 
ändamål.

b) Det bör finnas ett förfarande och tydliga regler för att avskaffa viseringssystemet om 
vissa villkor uppfylls (låga avslagssiffror, tillämpning av återtagandeavtal, låg 
procentandel medborgare som stannar längre än viseringens giltighetstid, lågt antal 
enskilda som avvisas på grund av olaglig sysselsättning med mera).
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4) Gemenskapens politiska valmöjligheter

a) Unionens visumpolitik bör återspegla prioriteringarna i den inre och yttre politiken. 
Frågan är vilket svar unionen egentligen ger Ukraina, Balkanländerna med flera, med 
tanke på att de bilaterala avtal om visumlättnader som har slutits eller håller på att 
slutas är mindre liberala än den praxis som för närvarande gäller i förhållande till 
grannländerna.

b) Det är oacceptabelt att Europaparlamentet i praktiken saknar insyn i och möjlighet att 
påverka innehållet i de bilaterala avtal som håller på att förhandlas med tredjeländer 
som Ryssland, Ukraina och Balkanländerna.

c) Föredraganden stöder en obligatorisk standardmodell för motiveringar till avslag samt 
möjligheten att överklaga. Det är viktigt att den konsulära personalen inte överbelastas 
med motiveringar till avslag och överklaganden.

d) Föredraganden påtalar också de negativa följderna om fingeravtrycksuppgifter tas i 
bruk i visumsystemet innan en världsomfattande omorganisering av 
visumförvaltningen och dess tillgänglighet blivit förverkligad.

5) Direktkommunikation

a) Under tjänsteresorna till de fyra länder blev det mycket uppenbart att det finns ett 
behov av direkt och opartisk information till allmänheten om viseringskraven. För 
närvarande tillhandahåller i många länder svartabörsaktörer och suspekta företag 
vilseledande information till de sökande.
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