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діючі механізми та пропозиції
їх удосконалення

Після початку повномасштабного вторгнення росії, Європейський Союз у максимально стислі терміни спростив в’їзд для
українців, а також активізував механізм
тимчасового захисту. Це дозволило українцям легально проживати в ЄС та швидко
отримати доступ до роботи і соціального
забезпечення. Однак, через відмінності
у документах про тимчасовий захист, виданих різними країнами ЄС за власними
процедурами, в українців з’явились проблеми із подорожуванням всередині Шенгенської зони та поверненням до країн ЄС
після поїздок в Україну.

Kлючові факти
про тимчасовий захист в ЄС
4 березня 2022 року Рада ЄС проголосувала за застосування для громадян України Директиви від 20 липня 2001 року №
2001 / 55 / EC про тимчасовий захист (далі
– Директиви). Ця Директива визначає мінімальні стандарти для надання тимчасового
захисту у випадку масового притоку переміщених осіб з третіх країн, які не можуть
повернутися до своєї країни походження.
Рішення Ради ЄС сумісне з національними схемами тимчасового захисту1. Якщо
держава-член має національну схему, яка
є більш сприятливою, ніж механізми, викладені в Директиві 2001 / 55 / ЄС, то вона
може продовжувати її застосовувати.
Проте, якщо національна схема є менш
сприятливою, держава-член повинна забезпечити додаткові права, передбачені
Директивою.
Завдяки цьому кроку, українцям став доступний спрощений шлях до легального
проживання і соціальної підтримки в країнах ЄС. Тимчасовий захист дозволяє громадянам України та ряду інших категорій осіб,
що законно проживали на території України
та вимушено покинули її після 24 лютого
2022 року, отримати дозвіл на проживання (щонайменше на рік), доступ до роботи,
освіти, житла, соціального забезпечення та
медичної допомоги, можливість отримати
статус біженця у майбутньому та можливість
повернутися в Україну в будь-який момент.
Тимчасовий захист поширюється на:
•
громадян України, які вимушено покинули Україну після 24 лютого 2022 року у
результаті військового вторгнення російських військ
•
осіб без громадянства та громадян третіх країн,
крім України, які користувалися міжнародним
захистом або еквівалентним національним захистом в Україні до 24 лютого 2022 року

•
членів сімей перших двох категорій, у тому
числі чоловіків/дружин та їх неповнолітніх
неодружених дітей або дітей їх чоловіка/
дружини, а також їх близьких родичів, які
проживали разом з ними у складі сім’ї на
момент вторгнення росії до України
•
громадян третіх країн, які легально проживали в Україні до 24 лютого 2022 року на
підставі дійсного дозволу на постійне проживання та які не можуть безпечно повернутись до своєї країни або регіону походження.
КРАЇНИ ЄС ЗА ВЛАСНИМ
РІШЕННЯМ МОЖУТЬ
РОЗШИРЮВАТИ КАТЕГОРІЇ ОСІБ,
ЯКІ ПІДПАДАЮТЬ ПІД ДІЮ ЦІЄЇ
ДИРЕКТИВИ НА:
•
громадян України, які виїхали до ЄС незадовго до 24 лютого, рятуючись від можливої війни, або якщо вони були у відпустці
або відрядженні в ЄС
•
осіб без громадянства або громадян третіх
країн, які легально проживали на території
України до 24 лютого 2022 року, але не мали
дозволу на постійне проживання в Україні,
якщо вони не можуть безпечно повернутися до своєї країни або регіону походження.
За даними UNHCR, протягом 6 місяців війни
понад 3,5 мільйони українців отримали тимчасовий захист у країнах Європи2. Найбільше
українців зареєструвалось у Польщі, Німеччині, Чехії, Італії та Іспанії. Зокрема, станом на
9-10 серпня 2022 року 1,27 мільйона українців
отримали тимчасовий захист у Польщі, 600 тисяч у Німеччині, 408 тисяч у Чехії.
Розглянемо практику реєстрації на тимчасовий захист та оформлення дозвільних
документів у різних країнах ЄС.

1_Директива від 20 липня 2001 року № 2001/55/EC про мінімальні стандарти надання тимчасового захисту у разі масового напливу переміщених осіб та про заходи, що сприяють збалансованості зусиль між державами-членами щодо прийому таких осіб та несення їх наслідків.
2_Тимчасовий захист або аналогічний статус за національною системою захисту у країнах Європи станом на 10 серпня 2022 року.

Таблиця 1.

ПОЛЬЩА

СЛОВАЧЧИНА

ІСПАНІЯ

КРАЇНА

ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ,
ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ТИМЧАСОВИЙ
ЗАХИСТ

Куди
звертатись

Перехідний
документ
(на час
очікування
основного),
який не дає
права на перетин кордону

Термін
дії

Документ, який
надає право на
тривале проживання,
роботу та перетин
кордону

Строк
видачі

Термін
дії

Скільки
днів можна
перебувати
в Україні
без втрати
статусу

Звернення
за тимчасовим
захистом подають
до Центрів прийому,
догляду та направлення
(Centros de Reception,
Atencion y Derivacion)
або в будь-яку
з визначених
поліцейських
дільниць

–

–

Сертифікат
тимчасового
захисту
(Certificado de
Protección Temporal)

24
години
після
реєстрації

1
рік

–

Електронний
запис до державної
адміністрації

Тимчасове
посвідчення
особи

2-4
тижні

1
рік

Поїздка
в Україну
не обмежена
конкретним
терміном

– не дає права на
перетин кордону

Діє до
видачі
посвідчення
особи
іноземця

Посвідчення
особи іноземця
(Tarjeta de Identificacion
de Extranjero TIE)
– дає право на перетин
кордону

Подати запит
можна до
центрів великої
місткості та
відділів міграційної
поліції

–

–

Свідоцтво
про надання дозволу
на проживання на
території Словацької
Республіки
(Potvrdenie o udelení
tolerovaného pobytu
na území Slovenskej
Republiky)

Якщо
є ідентифікаційні
документи
- у день
реєстрації.
Якщо
документів
немає –
протягом
30 днів.

1
рік

Поїздка
в Україну
не обмежена
конкретним
терміном

Заяву на отримання
PESEL подають до адміністрації будь-якої
ґміни.

PESEL

18 місяців
з моменту
отримання

Електронний
документ
Diia.pl

Заявка
приймається
одразу.
Особа
отримує
повідомлення про
присвоєння
номеру
PESEL

3
роки

До
30 днів
для збереження прав
передбачених
тимчасовим
захистом

Після 9 місяців
перебування Карта тимчасового
перебування
(Karta czasowego
pobytu)

КРАЇНА
ПОРТУГАЛІЯ
ФРАНЦІЯ
НІМЕЧЧИНА
НІДЕРЛАНДИ
ІТАЛІЯ

Куди
звертатись

Перехідний
документ
(на час
очікування
основного),
який не дає
права на перетин кордону

Термін
дії

Документ, який
надає право на
тривале проживання,
роботу та перетин
кордону

Строк
видачі

Термін
дії

Скільки
днів можна
перебувати
в Україні
без втрати
статусу

Запит на порталі
SEFforUkraine.sef.pt
для повнолітніх
громадян або особисто
на території країни
(для дітей до 18 років)
у Службах з питань
іноземців та кордонів
(SEF)

«Заява
про
клопотання
про
тимчасовий
захист»

До видачі
посвідки
на проживання

Підтвердження
клопотання про
тимчасовий захист та
посвідка на проживання
(Certificado de concessão
de autorização de
residência ao abrigo
do regime de proteção
temporária) – були
проблеми з перетином
кордону

–

12 місяців з
можливістю
пролонгації
2 рази по
6 місяців

Поїздка
в Україну
не обмежена
конкретним
терміном

Заяву на тимчасовий
захист подають до
місцевих префектур або до пунктів
«Accueil Ukraine»

–

–

Autorisation
provisoire
de séjour, APS

–

6
місяців
з можливістю пролонгувати
відповідно
до дії
Директиви

Поїздка в
Україну
не обмежена
конкретним
терміном

Звернутися до
відомства у справах
іноземців

Тимчасове
посвідчення
легального
перебування
в країні
(Fiktionsbescheinigung)

Посвідка для
проживання
(Aufenthaltstitel)

Не менше
ніж півтора
місяця

2
роки

До 6 місяців.
Якщо особа
отримує
допомогу з
безробіття
II (ALGII),
всього на рік
дозволено
виїжджати
на три тижні
або 21 день,
щоб продовжувати
отримувати
допомогу.

Запис до Служби
імміграції та
натуралізації
(IND)

Нідерландський ідентифікаційний
номер (BSN)

Наклейка в паспорт,
наклейка на
окремому бланку
або картка
O-document

Наклейка в
паспорт –
одразу при
подачі заяви.

1
рік

Поїздка в
Україну
не обмежена
конкретним
терміном

Дозвіл на проживання
на території Італії для
тимчасового захисту
(Permesso di soggiorno
per protezione
temporanea)

Від
1 до 3
місяців

1
рік
з можливістю
пролонгації
двічі по
6 місяців

Поїздка
в Україну
не обмежена
конкретним
терміном

Звернення до
місцевої квестури
(Questura - Ufficio
Immigrazione)

Квитанція
про подачу
заявки на
тимчасовий
захист

До
6 місяців

–

До
оформлення
дозволу
на
проживання

Картка
O-document
– 3 тижні

Іспанія
Уряд Іспанії розширив застосування
Директиви про тимчасовий захист. Зокрема, в Іспанії вирішили поширити сферу дії
тимчасового захисту не лише на українських громадян, осіб інших національностей або осіб без громадянства, які легально
проживали в Україні до 24 лютого, а й на
громадян України, які вже перебувають в
Іспанії. За даними UNHCR, мова йде про
українців, які прибули до Іспанії до 24
лютого або перебували там з неврегульованим статусом, у тому числі ті, яким було
відмовлено в проханні притулку, і ті, хто
внаслідок конфлікту не може повернутися
в Україну.
У Іспанії, звернення про тимчасовий захист розглядається в терміновому порядку, рішення виноситься протягом 24 годин
після реєстрації. Після того, як заявка на
тимчасовий захист буде заповнена разом
із документацією, особам надають ідентифікаційний номер іноземця NIE (Numero
Identificacion Extranjero) та номер справи, які потрібні разом із датою народження, щоб завантажити Сертифікат тимчасового захисту (Certificado de Protección
Temporal). Цей документ видається іспанською, англійською та українською мовами, про його винесення повідомляють в
електронному вигляді, поштою, особисто
та шляхом публікації в Офіційному журналі (Boletin Oficial del Estado). Рішення, яким
надається тимчасовий захист, містить дозвіл на проживання, а також дозвіл на роботу для осіб з 16 років або більше. Статус
тимчасового захисту для українців в Іспанії
триває 1 рік, після чого захист буде автоматично продовжено на наступний рік (за
умови якщо імміграційні установи не вирішить припинити його дію).
Після отримання дозволу на проживання в Іспанії, українцям необхідно подати заявку на посвідчення особи інозем-

ця (Tarjeta de Identificacion de Extranjero
TIE). Записатись на цю процедуру можна
онлайн. Після подачі заявки на отримання карти TIE, особам видають тимчасове
посвідчення особи. Виготовлення карти
може тривати протягом 2-4 тижнів.
Карта TIE є підтвердженням дозволу на
проживання в органах влади або приватних установах і має термін дії аналогічний
дозволу на проживання, тобто 1 рік. Цю
карту слід брати з собою під час подорожей Шенгенською зоною разом із закордонним паспортом, як підтвердження легального проживання в Іспанії.
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Словаччина

Польща

У Словаччині українські громадяни, які хочуть оформити тимчасовий захист, подають до
центрів чи відділів поліції так звану «декларацію іноземця». Її можна заповнити заздалегідь
в електронному вигляді або безпосередньо на
місці. Якщо в особи є закордонний, ідентифікаційний або інший документ (наприклад, свідоцтва про народження дітей та інші), тоді цій
особі буде негайно надано тимчасовий захист
і відповідне свідоцтво про тимчасовий притулок. Разом з тим, іноземці отримують паперовий документ формату А4 під назвою «Свідоцтво про надання дозволу на проживання на
території Словацької Республіки» (Potvrdenie
o udelení tolerovaného pobytu na území
Slovenskej Republiky) з позначкою “DOČASNÉ
ÚTOČISKO”. Свідоцтво можна перевірити на
сторінці www.portal.minv.sk і роздрукувати.
Ці документи дозволяють працювати на території Словаччини, а також отримувати безкоштовне проживання, їжу, медичне обслуговування, засоби гігієни, доступ до соціального
забезпечення, відвідування школи для дітей.
Тимчасовий притулок надається до 4 березня
2023 року і може бути продовжений, відповідно до рішення Ради ЄС.
Якщо в особи немає ідентифікаційних
документів, рішення щодо заяви про тимчасовий притулок буде прийнято протягом
приблизно 30 днів. Проте житло, харчування, медичні та гігієнічні засоби доступні
для таких іноземців одразу.
Кожна особа, якій було надано тимчасовий притулок, може вільно пересуватися Словаччиною, подорожувати до інших
країн ЄС, і може виїхати до України та повернутися на територію Словаччини. Якщо
особа планує повернутися в Україну і не
повертатись в Словаччину як біженець, їй
необхідно відмовитися від тимчасового
притулку у письмовій формі. Після прийняття такої заяви, тимчасовий притулок
втратить свою дійсність.

Українці, які вимушено виїхали до Польщі мають право на оформлення аналогу польського ідентифікаційного номеру
PESEL (з печаткою “Osoba o statusie UKR”),
який надає право на перебування в Польщі
протягом 18 місяців та доступ до усіх прав,
передбачених Директивою № 2001/55/EC.
Заяву на отримання дозволу на тимчасове
проживання (Karta czasowego pobytu) можна подати не раніше ніж через 9 місяців
після дати легального в’їзду до Польщі, але
не пізніше 18 місяців після 24 лютого 2022
року. Дозвіл на тимчасове проживання в
Польщі буде діяти протягом трьох років.
У разі виїзду з Польщі на термін понад
1 місяць, українців позбавляють прав передбачених тимчасовим захистом: права
на законне перебування в Польщі протягом 18 місяців, права на медичну допомогу і пільг та соціальну допомогу. Останні
зміни до польського законодавства також
дозволяють відновити статус PESEL UKR,
якщо людина повернеться до Польщі після виїзду в Україну довше, ніж на 30 днів.
Причина повернення має бути обґрунтована - це активні бойові дії за місцем проживання особи.
До липня 2022 року Польща не видавала одразу українцям посвідок на проживання, що йшло в розріз з Директивою №
2001/55/EC та створювало проблеми з виїздом до Шенгенської зони та поверненням до Польщі після короткочасної поїздки в Україну.
22 липня 2022 Польща повідомила Європейську комісію про видачу українцям,
що мають тимчасовий захист, електронних
посвідок на проживання Diia.pl. Цей документ можуть оформити повнолітні українці, які мають PESEL.UKR і мобільний додаток mObywatel. З Diia.pl та закордонним

паспортом можна перетинати зовнішній
кордон ЄС, зокрема їздити в Україну. Також, цей документ дозволяє пересуватися Шенгенською зоною протягом 90 днів
протягом періоду 180 днів.
Однак, електронна посвідка Diia.pl наразі недоступна для дітей. Пресслужба
польської прикордонної служби повідомила, що дітям «доведеться отримувати
дозвіл на в’їзд за особливою процедурою
на кордоні». Ця процедура наразі не висвітлена на офіційних польських ресурсах.
Разом з тим є свідчення українців про те,
що Diia.pl може бути встановлена дітям віком від 13 років в Управлінні соціального
страхування Польщі (ZUS), про дітей молодше 13 років інформація відсутня.

проживання (безвізовий термін перебування у тих, хто заїхав до ЄС у лютому-березні вже вичерпаний)?
·
Варто зауважити, що в Україні та більшості
країн ЄС застосовуються різні підходи до
правил подорожування осіб, які не досягли повноліття. Зокрема, в Україні діти від
16 років мають право самостійно перетинати кордон і подорожувати. А, наприклад,
у Польщі діти 16-18 років можуть подорожувати лише у супроводі законного представника. При самостійному в’їзді, дітей
без супроводу можуть помістити до закладів тимчасового перебування допоки їх не
заберуть законні представники.

На практиці, польські прикордонники
пропускають назад в Польщу сім’ї з дітьми
після короткострокової поїздки в Україну за
умови, якщо у матері (батька) є посвідка Diia.
pl та PESEL UKR. Важливо, що українці мають
називати метою свого в’їзду отримання захисту у зв’язку з воєнними діями в Україні.
РАЗОМ З ТИМ,
ЗАЛИШАЮТЬСЯ
НЕДОСЛІДЖЕНИМИ
ДЕКІЛЬКА
ПИТАНЬ ПРОЇЗДУ
УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ:
·
чи є можливою короткострокова поїздка в
Україну і повернення в Польщу дітей у супроводі родичів другого ступеню споріднення чи інших осіб, уповноважених одним
з батьків?
·
чи легальним є подорожування українських дітей, що мають тимчасовий захист
у Польщі, Шенгенською зоною, адже вони
не мають цифрових/паперових дозволів на
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Португалія

Франція

У Португалії українці, які звертаються за
тимчасовим захистом отримують «заяву про
клопотання про тимчасовий захист». Ця заява
відкриває доступ до ринку праці, соціальної
підтримки, медичного обслуговування, освіти. Після збору біометричних даних Служба
з питань іноземців та кордонів (Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras - SEF) переглядає
відповідні бази даних і згодом передає дані
заявника організаціям, відповідальним за автоматичне призначення ідентифікаційного
податкового номера, соціального страхування та охорони здоров’я. Після реєстрації
особам видають підтвердження клопотання
про тимчасовий захист та видають посвідку
на проживання (Certificado de concessão de
autorização de residência ao abrigo do regime
de proteção temporária), яка містить QR-код
аутентифікації, ідентифікаційний податковий
номер, номер соціального страхування та доступ до медичного страхування.
Дозвіл на проживання дійсний один рік
і може бути продовжений на два періоди
по 6 місяців. За свідченнями українців,
зібраними інтернет-ЗМІ «Європейська
Правда», португальська посвідка на проживання не містить фото, а тому може бути
не прийнята прикордонниками країн ЄС
після короткострокової поїздки в Україну.

У Франції українцям видають посвідки
на проживання у зв’язку з отриманням тимчасового захисту (Autorisation provisoire
de séjour, APS) та дозвіл на роботу для осіб
віком від 18 років. Посвідка на проживання
діє 6 місяців з можливістю подальшого продовження, відповідно до Рішення Ради ЄС
від березня 2022 року. Поновити посвідку
на проживання на новий період необхідно
в строки від трьох тижнів до трьох днів до
закінчення терміну дії попереднього документу. Посвідка надає доступ до медичного обслуговування, соціального захисту,
освіти. Варто зауважити, що Директива №
2001/55/EC говорить про надання тимчасового захисту мінімум на рік.
Водночас, є свідчення, що у Франції не
видавали посвідки на проживання дітям,
а лише дорослим членам сім’ї (матері), що
створювало бар’єри для подорожей всередині Шенгенської зони та для короткочасного повернення в Україну.
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Німеччина
Німеччина розширила перелік осіб, які
підпадають під тимчасовий захист. Зокрема,
допомогу можуть також отримати громадяни України, які вже знаходились на території Німеччини та мають посвідку для проживання, термін якої незабаром закінчується,
а також особи, які незадовго до 24 лютого
2022 р. втекли з України або які незадовго
до цього перебували в ЄС (наприклад, у відпустці чи у відрядженні) і не можуть повернутися в Україну через військові дії.
До початку повномасштабної війни,
українцям, які і іншим особам, які не мають
громадянства Євросоюзу або країн Шенгенської зони, для тривалого перебування
в Німеччині був необхідний дозвіл – посвідка для проживання (Aufenthaltstitel).
Але після застосування Директиви про
тимчасовий захист, Федеральне міністерство внутрішніх справ зробило виключення - тимчасово звільнило від необхідності отримувати підставу для перебування
(Aufenthaltstitel) для українців та інших категорій осіб, які тікають від війни.
Уже з 1 вересня у Німеччині почнуть обліковувати час перебування для громадян України, враховуючи усі дні перебування з 24 лютого 2022 року. Ті українці, які перебувають у
Німеччині понад 90 днів, мають зареєструватись та отримати статус тимчасового захисту
або виїхати з країни на наступні 90 днів.
Щоб отримати тимчасовий захист у Німеччині, а разом з тим державну підтримку
у вигляді надання житла, харчування і соціального забезпечення, українські громадяни
спочатку повинні зареєструватися. У якості
підтвердження реєстрації видається посвідчення про прибуття (Ankunftsnachweis), з
яким можна звернутися до місцевого органу
соцзабезпечення, який відповідає за надання
допомоги. Надалі необхідно подати заявку на
посвідку на проживання (Aufenthaltstitel).
Якщо в імміграційних органів немає можливості швидко оформити цю посвідку, осо-

бам можуть спочатку видати тимчасове посвідчення легального перебування в країні
(Fiktionsbescheinigung) або підтвердження
електронного (онлайн) подання заявки на
посвідку на перебування (Aufenthaltstitel).
Це тимчасове посвідчення дає право на
працевлаштування і буде діяти допоки не
буде оформлено підставу для перебування
(Aufenthaltstitel). Розгляд заяви може тривати
не менше ніж півтора місяця.
Тимчасове посвідчення (Fiktionsbescheinigung) не дає права на безвізові поїздки в Шенгенській зоні, оскільки посвідки
для проживання (Aufenthaltstitel) ще не видано. Це правило стосується й інших офіційних довідок про реєстрацію або подання
заявки, які видаються замість тимчасового
посвідчення легального перебування в країні (Fiktionsbescheinigung). За свідченнями
українців, процедура оформлення посвідки може тривати декілька місяців. Протягом
цього періоду у заявників виникали проблеми із перетином зовнішніх кордонів ЄС,
адже у них були вичерпані дні безвізу, а дозвіл на проживання ще не був виготовлений.
Посвідка для проживання - це пластикова
картка та у деяких випадках ще й позначка у
закордонному паспорті, яка діє 2 роки. Наразі тимчасовий захист і відповідні дозволи на
проживання та роботу діють у Німеччині до
4 березня 2024 року, цей термін може бути
продовжений рішенням Ради ЄС.
З посвідкою на проживання та закордонним паспортом можна виїжджати з Німеччини та повертатись назад. Проте, посвідка (Aufenthaltstitel) втрачає чинність,
якщо особа залишає Німеччину з «нетимчасової причини» (наприклад навчання)
та/або понад шість місяців не знаходиться
у Німеччині. Також, якщо особа отримує
допомогу з безробіття II (ALGII), всього на
рік дозволено виїжджати з Німеччини на
три тижні або 21 день, щоб продовжувати
отримувати цю допомогу.

Нідерланди

Італія

У Нідерландах українці, які звертаються за тимчасовим захистом, можуть
оформити наклейку в паспорт або картку O-document, що відповідають посвідці
на проживання. Наклейку в паспорт вклеюють одразу, для виготовлення картки
O-document необхідно 3 тижні.
Проте, у перші місяці війни українці
отримували лише нідерландський ідентифікаційний номер (BSN), що створювало проблеми при подорожуванні в
Шенгенській зоні і під час повернення в
Україну.

По приїзду в Італію, протягом 8 днів
українським громадянам необхідно особисто звернутися до комісаріату поліції та
подати заяву про присутність на території
Італії (dichiarazione di presenza). Якщо особа буде проживати у приватному будинку,
приймаюча сторона в Італії протягом 48 годин від приїзду громадян України подає Декларацію про гостинність (comunicazione di
ospitalità). Після цього, громадяни України
подають документи до місцевої квестури
(Questura - Ufficio Immigrazione) на оформлення дозволу на проживання на території
Італії для тимчасового захисту (Permesso di
soggiorno per protezione temporanea). Дозвіл надається у формі картки. Тимчасовий
захист триває в Італії до 4 березня 2023
року, його може бути автоматично продовжено ще на один рік (шестимісячними
термінами). Він надає дозвіл на роботу для
осіб віком від 16 років, доступ до медичної
допомоги, освіти та навчання в італійських
школах та університетах.
Граничний термін оформлення цього
дозволу не визначено італійськими органами влади, але зі свідчень українців ця
процедура може тривати від 1 до 3 місяців,
залежно від місця тимчасового проживання. Громадяни України мають доступ
до соціального забезпечення і роботи в
Італії з квитанцією, що підтверджує подачу заявки на тимчасовий захист. Квитанція може не визнаватись в інших країнах Шенгенської зони як документ, що
посвідчує легальне проживання. А тому
у українців можуть виникати проблеми з
документами при поверненні до ЄС після короткострокової поїздки в Україну.
З дозволом на проживання для тимчасового захисту та закордонним паспортом,
українці можуть в’їжджати та виїжджати з
Італії та на короткий термін повертатись
в Україну.

photo by Luca Lago

ДО УВАГИ РОБОЧОЇ ПЛАТФОРМИ СОЛІДАРНІСТЬ,
ЩО ОБ’ЄДНУЄ ПРОФІЛЬНІ ОРГАНИ ВЛАДИ
З ЄС ТА УКРАЇНИ, ПРОПОНУЄТЬСЯ ОБГОВОРИТИ
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ
ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ
МОБІЛЬНІСТЬ УКРАЇНЦІВ:

·
ПИТАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПРОПУСКУ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ДО КРАЇН ЄС
ПІСЛЯ КОРОТКОЧАСНОЇ ПОЇЗДКИ В
УКРАЇНУ У СИТУАЦІЇ, КОЛИ У НИХ ЗАКІНЧИВСЯ ПЕРІОД БЕЗВІЗОВОГО ПОДОРОЖУВАННЯ (90 ДНІВ ПРОТЯГОМ
ПЕРІОДУ 180 ДНІВ).
·
ОФОРМЛЕННЯ ПОСВІДОК НА ПРОЖИВАННЯ ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЩО ДОЗВОЛИТЬ ЇМ
БЕЗПРОБЛЕМНО РАЗОМ ІЗ ЗАКОННИМИ ПРЕДСТАВНИКАМИ ПОДОРОЖУВАТИ ШЕНГЕНСЬКОЮ ЗОНОЮ ТА
ЗДІЙСНЮВАТИ КОРОТКОЧАСНІ ПОЇЗДКИ В УКРАЇНУ.
·
УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУЛЯРУ ПОСВІДОК НА ПРОЖИВАННЯ У ЗВ’ЯЗКУ
З ТИМЧАСОВИМ ЗАХИСТОМ У ОКРЕМИХ КРАЇНАХ ЄС, ЗОКРЕМА РОЗМІЩЕННЯ ФОТОКАРТКИ ЗАЯВНИКА,
ДУБЛЮВАННЯ НАДПИСІВ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ.

·
ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕРМІНІВ ВИДАЧІ ПОСВІДОК НА ПРОЖИВАННЯ З
ТИМЧАСОВИМ ЗАХИСТОМ УКРАЇНЦЯМ, ЗОКРЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНИХ ТЕРМІНІВ ОФОРМЛЕННЯ
ДОКУМЕНТІВ.
·
КОНСОЛІДАЦІЯ УКРАЇНСЬКИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ НА ОДНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ РЕСУРСІ ПРАВИЛ НАБУТТЯ ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ ТА
ДОЗВОЛІВ НА ПРОЖИВАННЯ У РІЗНИХ КРАЇНАХ ЄС .

