Особливі правила безвізового режиму для України

06.04.2017 Європейський парламент прийняв рішення про надання безвізового режиму
для України, а він почне працювати вже в середині червня. Про те, які документи
доведеться брати за кордон, кого не пустять в Європі, «звернуть» на кордоні, що робити
з довідками про доходи, чи правда, що безвіз «неповний» і про те, як він буде працювати
на практиці, пише «Європейська правда». Як свідчать соцопитування, більшість українців
не знають навіть того, що умовою безвізу є біометричний паспорт. А питання про те, що
робити зі старими паспортами після схвалення безвізу, ЕвроПравда чує навіть від
журналістів. Отже, в'їжджати в ЄС без візи буде дозволено виключно тим, у кого є
біометричний паспорт. Тобто паспорт з чіпом, на який записані фото, підпис і відбитки
пальців даної людини. Це не якісь ексклюзивні умови для України. Така вимога діє для
всіх без винятку держав, які пройшли візову лібералізацію з ЄС за останнє десятиліття;
та й в самому Євросоюзі давно видають виключно біометричні паспорти. Що робити з
нині діючими паспортами? Відповідь проста: нічого. Ніякі вимоги по їх заміні у ЄС немає.
У вас є діюча мультивіза в паспорті старого зразка? Спокійно користуйтеся нею до
завершення терміну її дії. Хочете залишити старий паспорт і оформити біометрику як
другий документ? Будь ласка, це теж дозволено. Більш того, можна буде і далі
звертатися в посольство за візою, якщо не буде біометричного паспорта, але виникла
необхідність поїхати в ЄС. Наприклад, в Молдові, де безвіз запрацював три роки тому, в
минулому році продовжували видавати візи тим, кому вони потрібні. В сім шенгенських
консульств, що працюють в Кишиневі, за візами звернулися 2000 осіб. Більшість з них іноземці, але близько третини - громадяни Молдови зі старими паспортами. Це може
здатися дивним, адже оформлення нового паспорта коштує менше, ніж віза. Але не
забувайте, що в Молдові - так само, як і в Україні, - є чинною угода про візове спрощення,
за яким пенсіонери, студенти та кілька інших категорій мають право на безкоштовну візу.
Це не знімає мороки з оформленням, необхідності ходити в посольство або візовий
центр. Але можливість поставити візу в старому паспорті залишиться і надалі. А ось
біометричний паспорт на оформлення візи у вас просто не приймуть і порадять їхати
відразу на кордон. В ЄС вже готують відповідну інструкцію для консульств, кажуть
джерела ЕвроПравди. Пакет мандрівника Це питання - найбільш міфологізований. У
соцмережах поширена думка, мовляв, «все ті документи, які до сих пір носили в
консульство, тепер потрібно буде брати на кордон». Доводилося зустрічати навіть
абсурдні згадки, що європейські прикордонники питатимуть «довідку з ЖЕКу» та
«довідку про несудимість». Говорячи словами одного з авторів, «хотілося б знати точний
перелік" довідок з лазні ", які потрібні будуть на кордоні». У нас є відповідь на це
питання, і він підтверджений документально. В ЄС діє так зване «Шенгенський
прикордонний кодекс» (Шенгенський прикордонний код), де вказані порядок і правила
перетину кордону іноземців. Головний висновок з кодексу: немає ніяких додаткових
вимог до тих туристів, які їдуть в ЄС щодо безвізового режиму. Так, європейські
прикордонники перевірятимуть мету поїздки тих, хто їде по безвізу, але вимоги до них
точно такі ж, як і до власників візи. Адже коли ви прибули на кордон з візою в паспорті,
вас також можуть не пустити в країну. Наприклад, якщо прикордонник з'ясує, що ви
збираєтеся працювати по туристичній візі. У прикордонному кодексі є п'ять вимог, які
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поширюються як на «візових», так і на «безвізових» іноземців. В'їзд до країн ЄС
дозволений тим громадянам, які: 1) мають на руках документ для перетину кордону
(закордонний паспорт, проїзний документ дитини, диппаспорт і т.п.); 2) можуть
обґрунтувати мету і умови перебування в ЄС; 3) мають у своєму розпорядженні достатні
фінансові кошти як для перебування в ЄС, так і для повернення в Україну, або ж здатні
отримати їх законним чином (це - пряма цитата з прикордонного кодексу); 4) не
знаходиться в переліку осіб, яким заборонений в'їзд в ЄС; 5) не становить загрози для
громадського порядку, безпеку, громадське здоров'я та міжнародні відносини. Для тих, у
кого немає біометричного паспорта, до цього переліку додається шостий пункт потрібно мати в паспорті діючу візу. З першим пунктом ми вже розібралися. У четвертому
пункті йдеться про тих українців, хто був депортований з держав-членів ЄС з забороною
в'їзду на певний термін (скажімо, на рік або на п'ять років). Перш за все, мова йде про
порушників візового режиму - тих, хто нелегально працював в ЄС, хто залишився в ЄС на
більш тривалий термін, ніж передбачено візою, а також про злочинців, засуджених в
державах-членах ЄС та на батьківщині.
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