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Artikkel 1 

 

Virkeområde 

 

 Dette vedlegg får anvendelse på tiltak en part treffer som berører fysiske 

personer fra andre parter som omfattes av partens bindingsliste over spesifikke 

forpliktelser. 

 

 

Artikkel 2 

 

Formidling av informasjon 

 

 

1. Ved anvendelse av artikkel 3.11 i denne avtale skal hver part gjøre offentlig 

tilgjengelig, eller påse at vedkommende myndighet gjør offentlig tilgjengelig, 

opplysninger som er nødvendige for en effektiv søknad om tillatelse til innreise, 

midlertidig opphold og arbeid på partens territorium. Slike opplysninger skal ajourføres 

fortløpende. 

 

2. Informasjon som nevnt i nr. 1 skal omfatte en beskrivelse særlig av  

 

a) alle kategorier av visa og arbeidstillatelser som har betydning for 

innreise, midlertidig opphold og arbeid for fysiske personer som omfattes 

av dette vedlegg, 

 

b) de krav og prosedyrer som gjelder ved søknad om, og utstedelse av, 

førstegangs innreisetillatelse, midlertidig oppholdstillatelse og eventuelt 

arbeidstillatelse, herunder opplysninger om nødvendig dokumentasjon, 

vilkår som må være oppfylt, og innsending av søknad, og  

 

c) de krav og prosedyrer som gjelder ved søknad om, og utstedelse av, 

fornyet midlertidig oppholdstillatelse og eventuelt arbeidstillatelse. 

 

3. Hver part skal gi de øvrige parter nærmere opplysninger om aktuelle 

publikasjoner eller nettsteder der informasjon som nevnt i nr. 2 er tilgjengelig. 

 

4. Dersom det viser seg at bestemmelsene i nr. 1 ikke lar seg gjennomføre for en 

part, skal vedkommende part gi de øvrige parter opplysningene nevnt i nr. 2 samt 

eventuelle endringer i disse opplysningene. Videre skal parten gi de øvrige parter 
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kontaktopplysninger om en myndighet som disse partenes tjenesteytere kan henvende 

seg til for å få informasjon som nevnt i nr. 2. 

 

Artikkel 3 

 

Raske søknadsprosedyrer 

 

1. Vedkommende myndighet hos hver part skal sørge for rask behandling av 

søknader om innreisetillatelse, midlertidig oppholdstillatelse eller arbeidstillatelse som 

fremlegges av tjenesteytere fra andre parter, herunder søknad om forlengelse av slike 

tillatelser. 

 

2. Dersom vedkommende myndighet hos en part trenger flere opplysninger fra 

søkeren for å kunne behandle søknaden, skal søkeren underrettes uten unødig opphold. 

 

3. På anmodning fra søkeren skal vedkommende myndighet hos en part uten 

unødig opphold opplyse om søknadens status. 

 

4. Når det er truffet beslutning i saken, skal vedkommende myndighet hos hver 

part uten unødig opphold underrette den som søker om innreise, midlertidig opphold 

eller arbeidstillatelse, om utfallet av søknaden. I underretningen skal det gis opplysning 

om oppholdstid og alle øvrige vilkår og betingelser. 
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