Категорії людей, яким не потрібно платити за візу згідно з угодою про
полегшення процедури видачі віз.

1. Близькі родичі: чоловіки та дружини, діти ( у тому числі всиновлені), батьки ( а також
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законні опікуни) дідусі та бабусі українських громадян які зараз проживають у країнах
Шенгенської Угоди на законних підставах.
Члени уряду, національного та регіонального парламентів, конституційних судів, якщо за
цією угодою вони вже не позбавлені необхідності отримувати візу.
Члени офіційних делегацій, які мають офіційний лист – запрошення для України, які
прийматимуть участь у зустрічах, консультаціях, переговорах, чи програмах обміну, а також
у подіях, які відбуваються у Шенгенських Державах.
Учні, студенти та викладачі які їх супроводжують, коли подорож здійснюється з
навчальною чи професіональною метою.
Водії дорожнього транспорту чи міжнародні пасажири, які прямують до Франції у
транспорті зареєстрованому на Україні, які звернулися до Національної Асоціації
міжнародного дорожнього транспорту з письмовим проханням у якому зазначена мета
подорожі, ії тривалість, та частота подорожей.
Працівники поїздів, поїздів з охолоджувальними установками, та працівники з
міжнародних поїздів, які прямують у Шенгенські Держави.
Пенсіонери, які мають довідку з пенсійного фонду, яка підтверджує, що вони дійсно
отримують пенсію.
Люди з інвалідністю та одна супроводжуюча людина (чи батьки) у разі потреби.
Спортсмени, які приймають участь у міжнародних змаганнях та люди які їх супроводжують.
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10. Люди, які приймають участь у науковій, культурній, артистичній діяльності,
включаючи університетську діяльність і програми обміну.
11. Учасники програм обміну, організованих містами – побратимами.
12. Журналісти, при наявності довідки/ документу виданого професійною
організацією, який підтверджує, що ця особа дійсно є кваліфікованим журналістом,
та при наявності документу від роботодавця , який підтверджує, що мета подорожі
– професійна діяльність.
13. Люди, які мають подорожувати з гуманітарних причин (включаючи термінове
медичне лікування) та людина яка її супроводжує, а також якщо людина
подорожує у зв’язку з похороном близького родича, чи щоб відвідати тяжко
хворого родича.

