VIZE

Regimul de vize
Convenţia Schengen prevede adoptarea unei politici comune privind circulaţia persoanelor şi în
special aranjamentele privind regimul de vize. În cazuri excepţionale, o parte contractantă poate să
deroge, prin consultare cu celelalte state membre, de la regimul comun de vize în legătură cu un stat
terţ, atunci când raţiuni imperative de politică naţională impun adoptarea urgentă a unei decizii.
Vizele de şedere pe termen scurt
Regimul de eliberare a vizelor pentru acele vizite care nu depăşesc trei luni pot fi :
• de călătorie – pentru una sau mai multe intrări, cu condiţia ca nici durata unei vizite fără
întrerupere şi nici durata totală a unor vizite succesive să nu depăşească trei luni într-o
perioadă de jumătate de an, de la data primei intrări
• de tranzit – traversarea teritoriilor părţilor contractante o dată, de două ori sau, în mod
excepţional, de mai multe ori în drumul spre teritoriul unui stat terţ, cu condiţia ca nici o
perioadă de tranzit să nu depăşească cinci zile.
Viza nu poate fi aplicată pe un document de călătorie a cărui durată de valabilitate a expirat.
Durata valabilităţii documentului de călătorie trebuie sa fie mai lungă decât durata valabilităţii vizei,
luând în considerare perioada de utilizare a vizei. Ea trebuie sa permita intoarcerea străinului în ţara
sa de origine sau intrarea sa într-o ţară terţă.
Viza nu poate fi aplicată pe un document de călătorie care nu este valabil în nici una din Părţile
Contractante. Dacă documentul de călătorie nu este valabil decât în una sau câteva Părţi
Contractante, valabilitatea vizei care urmează să fie aplicată este limitată la Partea sau Părţile
Contractante respective.
Dacă valabilitatea documentului de călătorie nu este recunoscută de una sau mai multe Părţi
Contractante, viza poate fi eliberată sub forma unei autorizaţii care să ţină loc de viză.
Vizele de şedere pe termen lung
Vizele de şedere date pentru o perioadă mai mare de trei luni sunt vize naţionale eliberate de una
din Părţile Contractante conform propriei sale legislaţii. Regimul de eliberare a vizelor pentru acele
şederi care depăşesc trei luni permit posesorilor lor să tranziteze teritoriile celorlalte părţi
contractante pentru a ajunge pe teritoriul părţii contractante care a emis viza.

Circulaţia străinilor în spaţiul Schengen
Convenţia reglementează libera circulaţie în spaţiul Schengen, timp de maximum trei luni de la data
primei intrări, a străinilor care deţin vize uniforme şi care au intrat în mod legal pe teritoriul unei
părţi contractante. Străinii care nu sunt supuşi condiţiei obţinerii unei vize pot circula liber pe
teritoriile părţilor contractante timp de maximum trei luni în decursul termenului de şase luni de la
data primei intrări.

