Viktig information om utökat Schengensamarbete!
Estland, Lettland och Litauen ansluter sig till
Schengensamarbetet.
Från och med fredag den 21 december 2007 utökas Schengenområdet
med nio nya länder – däribland Estland, Lettland och Litauen.
Schengensamarbetet innebär i korthet att personkontrollen vid de inre
gränserna upphör i de länder som är med i samarbetet. Alltså kommer
passkontrollen från och med den 21 december 2007 att slopas i terminalerna i
Frihamnen i Stockholm, samt i terminalerna i Tallinn och Riga.
Trots detta kan enstaka kontroller ibland genomföras av respektive lands
polismyndighet (passpolis) vilket innebär att alla resenärer alltid måste kunna
styrka sitt medborgarskap (d.v.s. att personen har medborgarskap i något av
Schengensamarbetsländerna, se lista nedan).
Medborgarskapet kan styrkas med:
•
•

•

vanligt svenskt pass
eller med det nya nationella ID-kortet som utfärdas av
Polismyndigheten. Observera att många i Sverige gällande idhandlingar (utfärdat av post eller bank eller svenskt körkort) inte styrker
medborgarskapet och uppfyller därmed inte detta krav.
som giltig ID-handling anses även giltigt utländskt pass med giltigt
svenskt uppehålls- eller arbetstillstånd.

Med inre gräns menas medlemsländernas gemensamma landgränser,
flygplatser och hamnar med förbindelser till och från medlemsländerna.
Med yttre gräns menas medlemsländernas övriga landgränser, flygplatser
och hamnar.
Det beror alltså på var en person kommer från, respektive ska resa till, om
personen ifråga passerar en yttre eller inre gräns.
Om en resenär anländer till Sverige från ett land som ligger utanför
Schengenområdet passerar han eller hon en yttre gräns. Om resenären
anländer från ett land som är anslutet till Schengensamarbetet passerar han
eller hon en inre gräns.
Av EU:s 27 länder deltar för närvarande följande länder fullt ut i
Schengensamarbetet: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland,
Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige, Tyskland
och Österrike.
Även Island och Norge ingår genom ett särskilt avtal i Schengenområdet
trots att de inte är EU-länder.
Från och med 21 december 2007 tillkommer: Estland, Lettland, Litauen,
Tjeckien, Ungern, Polen, Slovakien, Slovenien, och Malta.

