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A schengeni térség
■ A schengeni térségbe tartozó EU‑államok
■ A schengeni térségbe nem tartozó
EU‑tagállamok
■ A schengeni térség részét
képező, nem uniós tagállamok
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Megjegyzés: A schengeni térség legutóbbi bővítésére 2011. december 19-én, Liechtenstein csatlakozásakor került sor.
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A határok nélküli Európa

A schengeni térség
A történet 1985-ben kezdődött, amikor öt uniós állam elhatározta, hogy megszünteti
a belső határellenőrzéseket – ezzel létrejött a schengeni térség. Azon a földrészen, ahol
egykor a nemzetek a vérüket ontották területeik védelmében, a határok ma már csak
a térképeken léteznek. Az európaiak évente több mint 1,25 milliárd utazást tesznek
a schengeni térségen belül. A határok nélküli Európa hatalmas hasznot hajt a gazdaságnak,
ami látványosan tükrözi Schengen eredményének kézzelfoghatóságát, népszerűségét és
sikerességét, valamint a mindennapi életünkre és a társadalmainkra gyakorolt jelentőségét.
Őriznünk és erősítenünk kell ezt a közös eredményt.
A határok lebontása, a biztonság megteremtése és a bizalom felépítése sok évet vett igénybe
két pusztító világháború után. A schengeni térség létrehozása visszafordíthatatlan, és az
EU egyik legnagyobb eredményének számít. Napjainkban a szabad mozgás kisebbé teszi
és egyesíti Európát. Élvezzék és tartsák becsben ezt a jogot. Szálljanak vonatra, ugorjanak
kocsiba, és látogassák meg a szomszédaikat! A határokkal nem kell foglalkozniuk.
Kellemes utazást!
Dimitrisz Avramopulosz,
a migrációs ügyekért,
az uniós belügyekért és az uniós polgárságért felelős biztos
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A schengeni térség
A schengeni térség 26, több mint 400 millió polgárnak otthont adó ország területén biztosít korlátozás nélküli
utazást.

Egy belső határellenőrzés nélküli térség
A schengeni térség jelenleg 26 európai országból áll (amelyek
közül 22 az EU tagja): Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia,
Németország, Észtország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Hollandia, Ausztria, Lengyelország, Portugália, Szlovénia, Szlovákia, Finnország és Svédország, valamint
Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc.
A belső határellenőrzés nélküli térség részeként ezek az országok:
•

nem végeznek határellenőrzéseket belső határaikon (vagyis
két schengeni állam közötti határszakaszon);

•

külső határaikon (vagyis egy schengeni állam és egy nem
schengeni állam közötti határszakaszon) egyértelműen
meghatározott kritériumokon alapuló, harmonizált
ellenőrzéseket végeznek.

Ennek eredményeként az uniós polgárok és a nem uniós
polgárok egyaránt szabadon utazhatnak a schengeni térségen
belül: csak akkor ellenőrzik őket, amikor a külső határt átlépik.
Bulgária, Ciprus, az Egyesült Királyság, Horvátország, Írország
és Románia ugyan uniós tagállamok, azonban (még) nem tagjai
a schengeni térségnek. Ez azt jelenti, hogy az ezen államok
valamelyikéből egy schengeni államba tartó repülőjárat külső
repülőjáratnak minősül, és határforgalom‑ellenőrzés hatálya
alá tartozik. Az uniós polgároknak azonban joguk van a szabad
mozgáshoz, amikor az EU‑n belül utaznak, függetlenül attól,
hogy az ország Schengen része vagy sem. Egy nem schengeni
uniós tagállamba való belépéskor az uniós polgárok elvileg csak
minimális ellenőrzésen esnek át, azért, hogy úti okmányaik
(útlevél vagy személyazonosító igazolvány) alapján ellenőrizzék
személyazonosságukat.

A belső határokon…
…Önnek nem kell határforgalom‑ellenőrzésen átesnie.
…a schengeni államoknak el kell hárítaniuk minden akadályt
a folyamatos közúti közlekedés elől (pl. nem alkalmazhatnak
indokolatlan sebességkorlátozásokat).
…a rendőrség végezhet ellenőrzéseket, de csak abban az esetben,
ha a közbiztonságot esetlegesen fenyegető veszélyről szerez
információt, vagy határon átnyúló bűnözés gyanúja merül fel.
…a kikötőkben és repülőtereken lehet biztonsági ellenőrzéseket
végezni, de kizárólag annak ellenőrzésére, hogy az adott személy‑e
a jegy jogos tulajdonosa.
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Amennyiben úgy gondolja, hogy jogellenes
vizsgálatnak vetették alá egy belső határon,
panaszt nyújthat be az Európai Bizottsághoz:
http://ec.europa.eu/atwork/applying‑eu‑law/
make_a_complaint_hu.htm.

Csatlakozás a schengeni térséghez
A schengeni térséghez való csatlakozáshoz a schengeni
államoknak be kell bizonyítaniuk, hogy képesek:
•

felelősséget vállalni a többi schengeni állam nevében
a térség külső határainak ellenőrzéséért, valamint rövid
távú tartózkodásra jogosító egységes vízumok (schengeni
vízumok) kibocsátásáért;

•

a belső határellenőrzések megszüntetését követően
hatékonyan együttműködni a többi schengeni állammal
a biztonság magas szintjének fenntartása érdekében;

•

alkalmazni a schengeni szabályok összességét, így
a szárazföldi, tengeri és légi határok ellenőrzésére,
a vízumkibocsátásra, a rendőrségi együttműködésre és
a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat;

•

csatlakozni a Schengeni Információs Rendszerhez (SIS)
és a Vízuminformációs Rendszerhez (VIS), és ezeket
használni.

A schengeni szabályok helyes alkalmazásának ellenőrzése
céljából a schengeni államokat rendszeres értékelésnek
vetik alá.
© iStockphoto/FedericoC, iStockphoto/Robert Ginsberg, iStockphoto/Marcus Lindstrom, iStockphoto/Clodio
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Biztonságos térség
A határmentes térségen belüli biztonság fenntartása céljából
a schengeni államok információkat cserélnek a határokon
átnyúló szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni fellépés
érdekében. Ezen államok között fokozottabb a rendőrségi
együttműködés, amely különösen a határon átnyúló
üldözésben, a határon átnyúló megfigyelésben, a közös
rendőrségi központok és csapatok létrehozásában, valamint
a SIS használatában nyilvánul meg.
A határon átnyúló üldözés lehetővé teszi, hogy egy schengeni
állam rendőrei, akik súlyos bűncselekmény elkövetése közben
érnek tetten bűnözőket, a határon átlépve üldözhessék az
elkövetőket, és letartóztathassák őket egy másik schengeni
állam területén.
A határon átnyúló megfigyelés a schengeni térség belső határain
keresztül is lehetővé teszi a rendőrök számára a bűncselekmény
elkövetésével gyanúsított személyek megfigyelését.
A megerősített együttműködést érzékletesen szemlélteti,
hogy a schengeni államok mostanáig 50 két- vagy többoldalú
rendőrségi együttműködési központot, valamint jelentős számú
közös csapatot hoztak létre Európában. Ez gyors regionális

© Európai Unió
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szintű információcserét tesz lehetővé, és gyors reagálást biztosít
a határrégiókban fenyegető veszélyekre.
A schengeni szabályok továbbra is lehetővé teszik a tagállami
hatóságok számára, hogy kivételesen és ideiglenesen belső
határellenőrzéseket vezessenek be a biztonságot veszélyeztető
komoly fenyegetés vagy a külső határokon tapasztalható súlyos
hiányosságok esetén, amelyek a schengeni térség egészének
működését kockáztatják.
Annak érdekében, hogy a jogszerű utazás megkönnyítése
ne váljon a biztonság kárára, az EU finanszírozást nyújt
tagállamainak a Belső Biztonsági Alap részét képező,
a határigazgatás támogatására szolgáló eszközön keresztül.
A 2014–2020 közötti időszakban összesen 2,76 milliárd EUR
áll rendelkezésre a külső határok igazgatásának és ellenőrzésének
hatékonyabbá tételére, az illegális migráció elleni hatékonyabb
fellépésre, valamint a schengeni vízumkérelmek feldolgozásának
javítására. Emellett az EU 1 milliárd EUR‑t biztosít a Belső
Biztonsági Alap részét képező, a rendőrség támogatására szolgáló
eszközön keresztül a schengeni térségen belüli rendőrségi
együttműködés és információcsere fejlesztésére.

A Schengeni Információs Rendszer
(SIS)
A Schengeni Információs Rendszer azért jött létre, hogy
belső határellenőrzések hiányában segítse a schengeni
államokon belüli belső biztonság megőrzését. Ez az
átfogó tájékoztatási rendszer lehetővé teszi a rendőrségi,
migrációs, igazságügyi és egyéb hatóságoknak, hogy
figyelmeztető jelzéseket vigyenek be és nézzenek
meg eltűnt személyekkel, bűncselekményekhez
kötődő személyekkel vagy tárgyakkal, illetve olyan
nem uniós polgárokkal kapcsolatban, akiknek nem
engedélyezik, hogy beutazzanak a schengeni térségbe
vagy ott tartózkodjanak. Ily módon a SIS a bűnüldözési
együttműködés alapköve, és nagymértékben hozzájárul
a külső schengeni határ védelméhez.

Betekintési jog a Schengeni
Információs Rendszerbe
Mindenkinek jogában áll megtekinteni a Schengeni
Információs Rendszerben róla nyilvántartott személyes
adatokat.
Amennyiben Ön nem uniós polgár, kérését bármely
schengeni állam konzulátusához címezheti. Amennyiben
egy schengeni állam polgára, kérését közvetlenül
a figyelmeztető jelzés kibocsátásáért felelős illetékes
nemzeti hatósághoz vagy közvetetten a nemzeti
adatvédelmi hatósághoz címezheti.
Részletesebb tájékoztatást arra vonatkozóan, hogyan
tudja kérelmezni az Önről nyilvántartott adatok
megtekintését, az európai adatvédelmi biztos weboldalán
található iránymutatásokban talál: https://secure.edps.
europa.eu/EDPSWEB/edps/Supervision.
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A schengeni térséget 42 673 km tengeri és 7721 km szárazföldi határ veszi körül.

Egy közös külső határokkal rendelkező térség
A schengeni államok egy közös külső határral rendelkeznek,
amelyért – belső határellenőrzések hiányában – közösen felelősek
a schengeni térségen belüli biztonság fenntartása érdekében.
A külső határok hatékony ellenőrzése azonban nem azt jelenti,
hogy Európa egyfajta erődítménnyé válik. Éppen ellenkezőleg,
nagyon fontos, hogy az európai gazdaságok érdekében
ösztönözzék az üzleti utazásokat és a turizmust. A külső határnak
nyitva kell maradnia azok számára is, akik dolgozni jönnek, vagy
háború és üldöztetés elől keresnek menedéket.
Egyes nem uniós tagállamok állampolgárainak vízumra van
szükségük ahhoz, hogy beléphessenek a schengeni térségbe.
A schengeni államok közös szabályokkal rendelkeznek a teljes

térségben érvényes schengeni vízum kiadására vonatkozóan.
Ezek a vízumok lehetővé teszik, hogy egy adott személy 90 napot
meg nem haladó időtartamban a schengeni államok területén
tartózkodjon és utazzon bármely 180 napos időszakban.
A schengeni szabályok közé tartozik még a kishatárforgalmi
rendszer, amely a szomszédos nem uniós tagállamokban élő
határ menti lakosok számára könnyíti meg a schengeni térségbe
való belépést. A schengeni államok megállapodásokat köthetnek
a velük szomszédos nem uniós tagállamokkal, hogy azon határ
menti lakosok, akiknek gyakran kell belépniük a schengeni
térségbe, ezt rendszeres határellenőrzés vagy schengeni vízum
nélkül is megtehessék.

A spanyol polgárőrség Rio Tambre nevű járőrhajója a spanyol Kanári‑szigeteken, a Gran Canaria közelében történő járőrözés
közben. Ezt a hajót az EU a Külső Határok Alapból finanszírozta.
Norvég katonai határőrök járőröznek az øst‑finnmarki rendőrségi körzet rendőreinek felügyelete alatt az Oroszországgal közös
határon, az észak‑norvégiai Kirkenes város közelében. A rendőrségi motoros szánokat, valamint a ruházat és a felszerelés egy
részét az EU a Külső Határok Alapból támogatja.
© Európai Unió, iStockphoto/Maciej Noskowski
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A külső határon…

Tudta‑e, hogy…

…az uniós állampolgárok általában minimális ellenőrzésen
esnek át azért, hogy az úti okmányok alapján ellenőrizzék
személyazonosságukat.

…a Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatóság honlapján
(http://ec.europa.eu/dgs/home‑affairs/e‑library/
documents/policies/borders‑and‑visas/visa‑policy/
index_en.htm) rendszeresen frissített listát talál azokról
az országokról, amelyek állampolgárai csak vízummal
léphetnek be a schengeni térségbe?

…a nem uniós tagállamok állampolgárainak érvényes úti
okmányt és szükség esetén vízumot vagy tartózkodási
engedélyt, valamint a tartózkodásuk célját igazoló
dokumentumokat kell bemutatniuk, és bizonyítaniuk kell,
hogy elegendő pénzzel rendelkeznek a tartózkodási idejük
alatti megélhetésük fedezéséhez.

…a schengeni vízum iránti kérelmet az utazás elsődleges
céljának minősülő schengeni állam konzulátusán kell
benyújtani, ahol részletes tájékoztatást kaphat az
igénylési eljárásról is?

Vízuminformációs Rendszer (VIS)

Mennyi ideig tartózkodhat
a schengeni térségben schengeni
vízummal vagy anélkül?
Ha nem biztos abban, hogy még hány napot tartózkodhat
a schengeni térségben, számolja ki a fennmaradó napokat
a rövid távú vízumkalkulátorral (short‑stay visa calculator):
http://ec.europa.eu/dgs/home‑affairs/index_en.htm.

A Vízuminformációs Rendszer (VIS) egy informatikai
rendszer, amely a nem uniós országokban található
schengeni konzulátusokat, az illetékes tagországi
hatóságokat és a schengeni államok valamennyi
határátkelőhelyét köti össze egymással. A VIS lehetővé
teszi a schengeni államok vízumhatóságai számára
a vízumkérelmekkel kapcsolatos információk megosztását,
a határőrök számára annak a biometrikus adatokkal
történő ellenőrzését, hogy a vízumot bemutató személy
annak jogos tulajdonosa‑e, az illetékes hatóságok
számára pedig a schengeni térségben talált, okmányokkal
nem rendelkező vagy hamisított okmányokkal utazó
személyek azonosítását. A Vízuminformációs Rendszert az
illetékes menekültügyi hatóságok is használják.
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Mit jelent Schengen az utazók
számára?
Az európaiak évente több mint 1,25 milliárd utazást tesznek a schengeni térségen belül.

Mi a helyzet, ha egy uniós tagállam állampolgára vagyok?
Francesca olasz diák, akinek az az álma, hogy eljusson
Svédországba a barátaival. Már megvásárolta Interrail
bérletét, de nem tudja, milyen úti okmányokra van szüksége,
illetve hogy meg kell‑e felelnie speciális jogi előírásoknak.
Francesca uniós polgárként érvényes útlevél vagy személyi
igazolvány birtokában az EU bármely tagállamába beutazhat;
sőt, a schengeni térségben való utazás során azt fel sem kell
mutatnia. Azonban feltétlenül magánál kell tartania érvényes
útlevélét vagy személyi igazolványát, mert a hatóságok bármikor
felkérhetik személyazonosságának igazolására.
Peter osztrák állampolgár. Norvégiába szeretne menni, de
nem tudja biztosan, hogy Norvégiára is ugyanazok a szabályok
vonatkoznak‑e a vízumok és az útlevelek tekintetében, mint az
EU‑tagállamokra. Bár Norvégia nem uniós tagállam, de tagja
a schengeni együttműködésnek, és alkalmazza a szabad mozgásra
vonatkozó szabályokat. Peternek így csupán egy érvényes
útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal kell rendelkeznie, hogy
szükség esetén igazolni tudja személyazonosságát.
Danuta lengyel állampolgár, és Brüsszelben dolgozik. A jövő
hónapban üzleti találkozón kell részt vennie szülővárosában,
Varsóban, ahol a szülei is élnek. Magával szeretné vinni
kislányát, Ewát, hogy egy kis időt a nagyszüleivel tölthessen.
Uniós polgárként Danuta és Ewa bárhová utazhatnak az EU‑n
és a schengeni térségen belül. Jogaikat nem befolyásolják
a körülmények, vagyis hogy szakmai vagy magánjellegű okok
miatt utaznak‑e. Danutának csak arról kell gondoskodnia,

hogy náluk legyen mind az ő, mind Ewa saját útlevele vagy
személyi igazolványa.
Angel spanyol állampolgár. Havonta Bulgáriába repül,
hogy meglátogassa barátnőjét. Bár Bulgária az Európai Unió
tagállama, egyelőre nem része a schengeni térségnek – ugyanez
a helyzet öt másik uniós tagállammal, Ciprussal, az Egyesült
Királysággal, Horvátországgal, Írországgal és Romániával is.
Ezért amikor Angel Bulgáriába utazik és onnan visszatér, fel
kell mutatnia az útlevelét vagy személyazonosító igazolványát,
és alá kell vetnie magát az uniós állampolgárok határátlépésekor
szokásos, minimális ellenőrzésnek.

Tudta‑e, hogy…
…az Európán belüli utazásról az Európa Önökért portálon
(ec.europa.eu/youreurope) talál praktikus információkat?
…a Europe Direct központi információs szolgáltatás
telefonon (00 800 67 89 10 11) és e‑mailben (europa.
eu/europedirect) válaszol a kérdésekre?

© iStockphoto/Daniel Krol, iStockphoto/sturti, iStockphoto/Izabela Habur, iStockphoto/danako
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2014-ben közel 16 millió schengeni vízumot bocsátottak ki az EU‑n kívülről a schengeni térségbe utazó
állampolgárok számára.

Mi a helyzet, ha nem uniós tagállam állampolgára vagyok?
Martine kanadai diák, aki egy elnyert ösztöndíjnak
köszönhetően két hónapot tölthet a párizsi Sorbonne egyetemen
a szakdolgozatához kapcsolódó kutatómunka céljából. Mielőtt
azonban visszatérne Kanadába, három hétig utazgatni szeretne
Görögországban, Spanyolországban és Olaszországban. Nem
uniós tagállam állampolgáraként Martine beléphet a schengeni
térségbe és ott legfeljebb 90 napig utazhat, amennyiben bizonyos
beutazási feltételeknek megfelel. Először is érvényes útlevélre van
szüksége. Emellett igazolnia kell utazásának célját, illetve azt,
hogy rendelkezik a tervezett ideig tartó európai tartózkodáshoz
elegendő anyagi fedezettel, továbbá hogy már megvásárolta
a visszaútra szóló repülőjegyét (illetve van elég pénze arra, hogy
azt megvegye). Kanadai állampolgárként Martine‑nak nincs
szüksége rövid távú tartózkodásra jogosító (schengeni) vízumra.
Punjit indiai állampolgár. Üdülése során több schengeni
országba – Görögországba, Spanyolországba, Franciaországba
és Olaszországba – is el szeretne látogatni. Egy hónapot fog
Európában tölteni. Punjitnak rövid távú tartózkodásra jogosító
vízummal kell rendelkeznie ahhoz, hogy Európába utazhasson,
ugyanis India azon nem uniós országok közé tartozik, amelyek
állampolgárai csak vízummal léphetik át a schengeni térség
külső határait. Mivel Punjitnak nincs egyetlen fő úti célja, annak
az uniós tagállamnak a nagykövetségén vagy konzulátusán
kell vízumot igényelnie, amelyben a leghosszabb ideig fog
tartózkodni. Amennyiben tartózkodási ideje a különböző
schengeni államokban egyforma hosszúságú, a schengeni
térségbe történő belépés szerinti állam konzulátusán kell
kérelmét benyújtania. A megszerzett vízummal a schengeni
térség minden országában utazhat.
Hisham tunéziai állampolgár. Németországban él, és szabadságát
Tunéziában tölti a szüleinél. A visszaúton szeretné meglátogatni
Portugáliában élő testvérét. Érvényes tartózkodási engedéllyel
rendelkezik, amelyet Németország – a schengeni térség egyik
állama – adott ki. E tartózkodási engedély és az érvényes úti
© iStockphoto/AMR, iStockphoto/Matej Kastelic, iStockphoto/yurok, iStockphoto/ImageSource
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okmány birtokában nem kell schengeni vízumot kérelmeznie.
Nem uniós ország állampolgáraként rövid távú tartózkodás idejére
vízum nélkül is beutazhat Portugáliába, amely szintén schengeni
ország. Ehhez egyszerűen útlevelét és a Németországban kiadott
tartózkodási engedélyét kell bemutatnia. Ha Hishamnak olyan
tartózkodási engedélye lenne, amelyet a schengeni térségbe nem
tartozó EU‑tagállam állított ki, nem léphetne be a schengeni
térségbe rövid távú tartózkodásra jogosító vízum nélkül.
Solinas bolíviai állampolgár. Spanyolországba szeretne
költözni, mert munkát talált Madridban. Mivel Solinas úgy
tervezi, hogy több mint 90 napig marad Madridban, hosszú távú
tartózkodásra jogosító vízumra vagy tartózkodási engedélyre
van szüksége. Egyes munkavállalói kategóriák – például
a magasan képzett szakmunkások és a kutatók – esetében
uniós jogszabályok írják elő azokat a feltételeket, amelyeknek
a nem uniós polgároknak meg kell felelniük ahhoz, hogy az
EU‑ban tartózkodhassanak és dolgozhassanak. Az uniós jog
által nem szabályozott munkavállalói kategóriákra vonatkozóan
a schengeni államok saját maguk határozzák meg a hosszú
távú tartózkodásra jogosító vízum és a tartózkodási engedély
kibocsátására vonatkozó követelményeket.
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A schengeni térség létrehozása 1985-ben kezdődött, amikor öt ország aláírta a közös határokon folytatott ellenőrzések fokozatos
megszüntetéséről rendelkező Schengeni Megállapodást. A megállapodást az 1990. évi Schengeni Végrehajtási Egyezmény
egészítette ki, amely rögzítette a belső határellenőrzések végső megszüntetését, valamint az ehhez szükséges kísérő intézkedéseket.
Az egyezmény megerősítette a külső határok ellenőrzését, meghatározta az egységes vízumok kibocsátásának eljárását, létrehozta
a Schengeni Információs Rendszert (SIS), fokozta a belső határokon folytatott rendőrségi együttműködést, valamint javította
a kábítószer‑kereskedelem elleni fellépést.

Jean Weyrich, Archives Luxemburger Wort

Fontos dátumok
A Schengeni Megállapodást egy kis luxemburgi
faluról nevezték el, amely Luxemburg, Németország
és Franciaország közös határán fekszik.
A schengeni együttműködés eredetileg kormányközi
kezdeményezésként indult, de mára az uniós jog és
szabályok részévé vált.
1985. június

Belgium, a Német Szövetségi Köztársaság, Franciaország,
Luxemburg és Hollandia aláírják a Schengeni
Megállapodást.

1990. június

1985. június 14. – A Wim van Eekelen (NL), Robert Goebbels (LU),
Catherine Lalumière (FR), Waldemar Schreckenberger (DE) és Paul
De Keersmaeker (BE) által aláírt Schengeni Megállapodás

Belgium, a Német Szövetségi Köztársaság, Franciaország,
Luxemburg és Hollandia aláírják a Schengeni
Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezményt.

1995. március

Az egyezmény hatályba lépett: Belgium, Németország,
Spanyolország, Franciaország, Luxemburg, Hollandia és
Portugália között megszüntették a határellenőrzéseket
(Spanyolország és Portugália 1991 júniusában írta alá
a megállapodást).

1997. október

A határellenőrzések megszüntetése Olaszországgal (a
megállapodást 1990. novemberben írták alá)

1997. december

A határellenőrzések megszüntetése Ausztriával (a
megállapodást 1995. áprilisban írták alá)
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1999. május
Az Amszterdami Szerződés az EU jogi keretrendszerébe
integrálta a schengeni együttműködést.

2000. január

A határellenőrzések megszüntetése Görögországgal (a
megállapodást 1992. novemberben írták alá)

2001. március

A határellenőrzések megszüntetése Dániával,
Finnországgal és Svédországgal, valamint Izlanddal és
Norvégiával (a megállapodásokat 1996. decemberben
írták alá)

2007. december

2009. március

A szárazföldi és tengeri határok ellenőrzésének
megszüntetése a Cseh Köztársasággal, Észtországgal,
Lettországgal, Litvániával, Magyarországgal, Máltával,
Lengyelországgal, Szlovéniával és Szlovákiával

A repülőtéri határellenőrzések megszüntetése Svájccal

2008. március

2011. december

A határellenőrzések megszüntetése Liechtensteinnel (a
megállapodást 2008. februárban írták alá)

A repülőtéri határellenőrzések megszüntetése a Cseh
Köztársasággal, Észtországgal, Lettországgal, Litvániával,
Magyarországgal, Máltával, Lengyelországgal,
Szlovéniával és Szlovákiával

2008. december

A szárazföldi határellenőrzések megszüntetése
Svájccal (a megállapodást 2004. októberben írták alá)

A következő
lépések
Az EU jelenleg a külső határokra irányuló, intelligens
határellenőrzési programon dolgozik. A program egy
határregisztrációs rendszerre épül, amely hatékonyabbá
teszi a határellenőrzéseket és küzd az illegális migráció ellen,
ugyanakkor az előzetes utasvizsgálatnak alávetett, gyakran utazó
személyek számára megkönnyíti a határátlépést.

Az EU a vízumeljárás módosításán is dolgozik, hogy azt
szorosabban összekapcsolja más szakpolitikai területekkel,
például a turizmussal, és még jobban leegyszerűsítse az
eljárásokat a gyakran utazó személyek számára. Fontolgatják egy
új típusú vízum – a schengeni körutazói vízum – létrehozását
is, amely lehetővé tenné birtokosa számára, hogy egy vagy több
schengeni állam területén több mint 90 napot, de kevesebb mint
egy évet töltsön el (további egyéves hosszabbítás lehetőségével).

További információkat…
…olvashat a schengeni jogról és szabályokról a Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatóság honlapján:
ec.europa.eu/home‑affairs/doc_centre/borders/borders_schengen_en.htm.
…találhat az uniós államok migrációs jogszabályairól az uniós bevándorlási portálon: ec.europa.eu/immigration.
© iStockphoto/Radu Razvan, Európai Unió
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