
 1 

BILAGSFORTEGNELSE 

1. Liste over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage 

af de ydre grænser, og de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav 

2. Liste over opholdstilladelser udstedt af medlemsstaterne 

3. Liste over deltagere i skolerejser inden for Den Europæiske Union 

4. Liste over aftaler om lokal grænsetrafik og modeller til tilladelser udstedt af 

medlemsstaterne i den henseende 

5. Oplysninger om nationale undtagelser fra visumkravene 

6. Retningslinjer for tyrkiske statsborgeres ret til at rejse inden for EU, efter at de har 

passeret de ydre grænser med henblik på at levere tjenesteydelser der 

7. A: Fælles liste over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af et 

lufthavnstransitvisum, når de passerer gennem internationale transitområder i lufthavne, 

der er beliggende på medlemsstaternes område 

B: Liste over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af et 

lufthavnstransitvisum, når de passerer gennem internationale transitområder i lufthavne, 

der er beliggende på en eller flere medlemsstaters område 

C: Liste over opholdstilladelser, der giver indehaverne ret til transit i medlemsstaternes 

lufthavne, uden at der stilles krav om, at de skal have lufthavnstransitvisum 

8. Aftaler om lempelse af reglerne for udstedelse af visa og retningslinjer for 

gennemførelsen heraf 

9. Ensartet ansøgningsskema 

10. Rejsedokumenter udstedt af tredjelande, territoriale enheder, medlemsstaterne, 

internationale organisationer og andre enheder, der er omfattet af folkeretten, del I, II og 

III og liste over kendte fantasi- og kamuflagepas 

11. Oplysninger om specifikationerne for de fotografier, som ansøgere skal indgive 

12. Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 2005/761/EF af 28. september 2005 om 

lettelse af medlemsstaternes udstedelse af ensartede visa til kortvarigt ophold til forskere 

fra tredjelande, som rejser inden for Fællesskabet med henblik på videnskabelig 

forskning 

13. Ensartet udformning og anvendelse af stempel som bevis for, at en visumansøgning er 

antagelig 

14. Ikkeudtømmende liste over dokumentation 

15. Eksempler på medlemsstaternes formularer til bevis for underhold og/eller privat 

indlogering 
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16. Tredjelande, for hvis statsborgere eller specifikke kategorier af statsborgere der kræves 

en forudgående høring 

17. Tredjelande, for hvis statsborgere eller specifikke kategorier af statsborgere der kræves 

efterfølgende information 

18. De af de nationale myndigheder fastsatte referencebeløb, som en tredjelandsstatsborger 

mindst skal råde over ved passage af de ydre grænser 

19. Visummærkaten 

20. Udfyldning af visummærkaten 

21. Eksempler på udfyldte visummærkater 

22. Nationale angivelser i den rubrik på visummærkaten, der er beregnet til bemærkninger 

23. Påføring af visummærkaten 

24. Særskilt ark til påføring af visum 

25. Standardformular til underretning om og begrundelse for afslag på eller annullering eller 

inddragelse af visum 

26. Operationelle regler for udstedelse af visum ved grænsen til visumpligtige søfolk i 

transit  

27. Liste over de myndigheder i medlemsstaterne, der har kompetence til at forlænge visa 

28. Liste over medlemsstaternes konsulære repræsentationer, repræsentationsordninger og 

samarbejdsaftaler i forbindelse med indsamling af visumansøgninger, honorære 

konsulers indsamling af visumansøgninger eller udlicitering af indsamlingen af 

visumansøgninger 

29. Anmodning om godkendelse eller forlængelse af visum med begrænset territorial 

gyldighed 

30. Underretning om annullering af et visum udstedt af en anden medlemsstat 

31. Underretning om inddragelse af et visum udstedt af en anden medlemsstat 


