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ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ I

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων χειρίζεται 
αρκετές νομοθετικές προτάσεις οι οποίες, συγκεντρωτικά, θα αποτελέσουν τη βάση της 
πολιτικής θεωρήσεων των χωρών Σένγκεν. Η εν λόγω πολιτική θα λάβει πρακτική μορφή με 
τον Κώδικα Θεωρήσεων. Ο εισηγητής θεωρεί, επομένως, ότι είναι σημαντικό να καταρτιστεί 
ένα έγγραφο εργασίας σε πρώιμο στάδιο για τη διευκόλυνση του συντονισμού με τις 
νομοθετικές προτάσεις που βρίσκονται σε πιο προχωρημένο στάδιο.

Ο εισηγητής πραγματοποίησε τέσσερα ταξίδια –στη Βαρσοβία, την Αγία Πετρούπολη, το 
Κίεβο και την Αλγερία– προκειμένου να εξοικειωθεί με τη διαδικασία έκδοσης θεωρήσεων. 
Παρά το γεγονός ότι ο Κώδικας Θεωρήσεων αποτελεί μια πολύ περίπλοκη και περιεκτική 
πρόταση, ο εισηγητής θεωρεί ότι είναι αρκετά εύκολο να προσδιοριστούν τα σημαντικά 
πολιτικά και πρακτικά ζητήματα που ενέχονται. Αυτά ακριβώς τα ζητήματα θα ήθελε ο 
εισηγητής να επισημάνει στο παρόν αρχικό έγγραφο εργασίας. Ο εισηγητής θεωρεί επίσης 
σημαντικό να υπάρχει συνέπεια και συντονισμός μεταξύ των εκθέσεων που αφορούν την 
κοινή πολιτική θεωρήσεων του χώρου Σένγκεν, ήτοι της παρούσας έκθεσης, της 
ανακοίνωσης COM(2006)0269 σχετικά με την εισαγωγή βιομετρικών στοιχείων και τη 
δημιουργία κοινών κέντρων αιτήσεων θεώρησης, και της ανακοίνωσης COM(2004)0835 
σχετικά με τη θέσπιση ενός Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις.

Ο εισηγητής γνωρίζει ότι ο κατάλογος των σημαντικών θεμάτων θα επεκταθεί ως 
αποτέλεσμα των μετέπειτα συνεδριάσεων, ακροάσεων και πορισμάτων. Ορισμένα τεχνικά 
θέματα που δεν καλύπτονται από το παρόν έγγραφο θα προστεθούν επίσης στον εν λόγω 
κατάλογο.

Ο διττός χαρακτήρας της πολιτικής θεωρήσεων έγκειται στο γεγονός ότι οι στόχοι της είναι 
ταυτόχρονα η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και της εγκληματικότητας (π.χ. 
εμπορία ανθρώπων, παράνομη εργασία, οργανωμένο έγκλημα) και η προαγωγή της νόμιμης 
διέλευσης των συνόρων. Είναι σημαντικό να εξεταστούν και οι δύο πλευρές, αλλά υπάρχει 
μια τάση στην πολιτική θεωρήσεων να προσδίδεται έμφαση στην πρώτη εις βάρος της 
δεύτερης, στην οποία οφείλεται η συντριπτική πλειονότητα του συνολικού αριθμού 
ταξιδιωτών. Στόχος του εισηγητή είναι η εξεύρεση μιας καλύτερης σύνθεσης μεταξύ αυτών 
των δύο στόχων. Οι επιχειρηματίες και οι πάροχοι υπηρεσιών που έχουν νόμιμες 
δραστηριότητες χρειάζονται μια πολιτική θεωρήσεων χωρίς διακρίσεις, αλλά την ίδια ανάγκη
έχουν και άτομα που σπουδάζουν, συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγών, έχουν 
συγγενείς, κλπ. Συγκροτήθηκε μια ειδική ομάδα αποτελούμενη από άτομα με καθαρό 
ιστορικό θεωρήσεων, δηλαδή άτομα που έχουν επισκεφθεί χώρες Σένγκεν αρκετές φορές 
χωρίς να έχουν δημιουργήσει ποτέ προβλήματα με τη μορφή εγκληματικών ή άλλων 
δραστηριοτήτων. Τα εν λόγω άτομα δεν καλύπτονται από την πρόταση της Επιτροπής, παρά 
το γεγονός ότι αυτή η ομάδα είναι πιθανώς η λιγότερο προβληματική από όλες.

Η σημασία της πολιτικής θεωρήσεων για τον ευρωπαϊκό τουρισμό δεν έχει καλυφθεί 
επαρκώς στις προπαρασκευαστικές εργασίες. Η Ευρώπη είναι επί του παρόντος η πρώτη 
τουριστική περιοχή στον κόσμο. Ο τουρισμός αντιπροσωπεύει το 11% του ΑΕγχΠ της ΕΕ και 
απασχολεί 20,6 εκατομμύρια άτομα σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου εθνικών ενώσεων 
ταξιδιωτικών γραφείων και διοργανωτών ταξιδίων της ΕΟΚ (ECTAA). Η πολιτική 
θεωρήσεων αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέρος της εξωτερικής εικόνας της ΕΕ.



DT\643053EL.doc PE 382.378v01-003/6DT\643053EL.doc

EL

Μια σημαντική παρατήρηση κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στις τέσσερις χώρες ήταν ότι 
πρέπει να αναγνωριστούν οι περιορισμοί της πολιτικής θεωρήσεων. Για τα άτομα που 
επιθυμούν να μεταναστεύσουν παράνομα στην ΕΕ, το σύστημα θεωρήσεων δεν αποτελεί τη 
μόνη μέθοδο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Όσον αφορά την εμπορία ανθρώπων, 
στρατολογήθηκαν αρκετά θύματα μετά την άφιξή τους στον χώρο Σένγκεν. Η ΕΕ και τα 
κράτη μέλη της πάντα θα χρειάζονται πρόσθετα μέσα για την καταπολέμηση των σκοτεινών 
πλευρών της κοινωνίας μας. Η πολιτική θεωρήσεων αποτελεί ένα από τα πολλά μέσα. 
Αρκετοί σχολιαστές επισήμαναν επίσης ότι η έλλειψη ανεπτυγμένης πολιτικής για την 
εργασιακή μετανάστευση σε πολλά κράτη μέλη δημιουργεί από μόνη της μια «ανάγκη» 
παράκαμψης του συστήματος ή απόδοσης της ανάγκης μετακίνησης σε ψευδείς λόγους.

Στο παρόν έγγραφο, ο εισηγητής εστιάζει σε διάφορες συνθήκες που θα δημιουργούσαν μια 
πιο ενιαία και βελτιωμένη εξωτερική εικόνα για την ΕΕ, θα απλοποιούσαν τη μετακίνηση 
πολλών ατόμων, χωρίς να μειωθούν κατ’ αυτόν τον τρόπο οι απαραίτητες προδιαγραφές 
ασφαλείας. Πίσω από το επιχείρημα αυτό κρύβεται το γεγονός ότι θα τεθεί σε λειτουργία το 
κοινό σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS), το οποίο θα βελτιώσει σημαντικά την 
ασφάλεια και την αξιοπιστία των εκδιδόμενων θεωρήσεων. Ο εισηγητής τονίζει επίσης τις 
δυσμενείς συνέπειες της εισαγωγής δακτυλικών αποτυπωμάτων στο σύστημα θεωρήσεων 
προτού πραγματοποιηθεί μια παγκόσμια αναδιοργάνωση της διαχείρισης των θεωρήσεων και 
της προσβασιμότητας του συστήματος.

Ακόμα και σε αυτό το στάδιο, ελήφθησαν πληροφορίες για την Ινδία, την Κίνα, τη Ρωσία και 
τη Νότια Αφρική σχετικά με πρακτικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την απαίτηση 
οι αιτούντες θεώρηση να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως για τη λήψη των δακτυλικών τους 
αποτυπωμάτων. Εκατομμύρια άτομα θα υποχρεώνονταν να επιβιβαστούν σε πτήσεις προς τον 
πλησιέστερο προορισμό που θα διέθετε προξενείο και να κανονίσουν τη διανυκτέρευση τους 
εκεί ώστε να μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση για θεώρηση. Τα παιδιά θα ήταν επίσης 
υποχρεωμένα να συνοδεύουν τους γονείς τους προκειμένου να αποκτήσουν θεώρηση.

Ο εισηγητής θα ήθελε να επισημάνει τα ακόλουθα σημεία στο παρόν στάδιο.

(1) Κοινό πρόσωπο

(α) Παρά το γεγονός ότι ο έξω κόσμος θεωρεί τον χώρο Σένγκεν ως έναν ενιαίο χώρο 
ελεύθερης κυκλοφορίας, οι πληροφορίες σχετικά με τις θεωρήσεις Σένγκεν έχουν 
εξαπλωθεί σε εκατοντάδες διαφορετικούς ιστοτόπους, οι οποίοι συντηρούνται 
από τα προξενεία των κρατών μελών. Χρειάζεται μια κοινή πύλη, π.χ. 
www.schengenvisa.eu. Τη δημιουργία μιας τέτοιας πύλης θα διευκολύνει η 
εκτεταμένη τοπική συνεργασία μεταξύ προξενείων, όπως προτείνεται στον 
Κώδικα Θεωρήσεων. Οι ακριβείς υποχρεώσεις θεώρησης για κάθε μέρος θα 
καθοριστούν μέσω τοπικής συνεργασίας. Θα πρέπει επίσης μέσω του ιστοτόπου 
να υπάρχει δυνατότητα λήψης εντύπων αιτήσεων και πληροφοριών για τις 
υποχρεώσεις θεώρησης καθώς και κλείσιμο ραντεβού για συνέντευξη. Στο 
μέλλον, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα υποβολής ορισμένων εγγράφων 
έκδοσης θεώρησης μέσω Διαδικτύου.

(β) Θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η σύναψη συμφωνιών εκπροσώπησης (άρθρο 7) 
εάν μια χώρα δεν εκπροσωπείται εντός εύλογης απόστασης. Εάν δεν 
εκπροσωπείται η χώρα του κύριου προορισμού, παραδείγματος χάρη, σε 
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απόσταση 200 χιλιομέτρων, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα υποβολής αίτησης 
θεώρησης στο προξενείο άλλης χώρας.

(γ) Νέα ερμηνεία της αρχής της χώρας κύριου προορισμού ώστε να ανταποκρίνεται 
καλύτερα στις τρέχουσες απαιτήσεις. Σε περιπτώσεις μετακίνησης σε διάφορες 
χώρες, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα υποβολής αίτησης θεώρησης σε 
οποιοδήποτε προξενείο που εκπροσωπεί μία από τις χώρες προορισμού.

(2) Θετική αντίληψη και φιλικότητα προς τον πελάτη

(α) Θα πρέπει να σχεδιαστεί μια στρατηγική έκδοσης θεωρήσεων «μίας στάσης».
Όλα τα προξενεία θα πρέπει να καταρτίσουν ένα σχέδιο ώστε τα άτομα που 
διαμένουν σε εξαιρετικά μεγάλη απόσταση από το προξενείο να χρειάζεται να 
παρουσιαστούν αυτοπροσώπως μόνο μία φορά στο προξενείο προκειμένου να 
υποβάλουν αίτηση και να παραλάβουν μια θεώρηση.

(β) Η ΕΕ έχει κοινά σύνορα με τις χώρες από τις οποίες δέχεται τους περισσότερους 
τουρίστες και επισκέπτες. Μια θετική αντίληψη της ΕΕ είναι από πολλές απόψεις 
βαρύνουσας σημασίας. Για την ΕΕ είναι πιο σημαντικό από ό,τι για τις ΗΠΑ και 
το Ηνωμένο Βασίλειο, αμφότερες γεωγραφικά απομακρυσμένες, να έχει σχετικά 
χαμηλό τέλος θεώρησης. Η τιμή μιας θεώρησης θα πρέπει να παραμείνει στα 35 
ευρώ και δεν θα πρέπει να ισχύει για ορισμένες ομάδες, όπως παιδιά 
συνοδευόμενα από γονέα, συμμετέχοντες σε διεθνείς αθλητικές και πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, καθώς και συμμετέχοντες σε προγράμματα ανταλλαγής.

(γ) Αντί να εκδίδουν θεωρήσεις απλής διέλευσης, τα κράτη του χώρου Σένγκεν θα 
πρέπει να υιοθετήσουν την πρακτική έκδοσης θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων 
των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου, όταν δεν συντρέχουν 
άλλοι λόγοι.

(δ) Στο πλαίσιο της διαδικασίας της τοπικής προξενικής συνεργασίας, πρέπει να 
καταρτιστεί και να δημοσιοποιηθεί ένας εξαντλητικός κατάλογος των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων. Καθώς οι συνθήκες διαφέρουν 
σημαντικά από το ένα μέρος στο άλλο, δεν ενδείκνυται ο ακριβής καθορισμός, σε 
μια νομοθετική πρόταση, των υποχρεωτικών εγγράφων.

(ε) Η σημερινή πρακτική κατά την οποία ο αιτών θεώρηση οφείλει να προσκομίσει 
προσκλήσεις είναι προβληματική. Η «προσκόμιση» προσκλήσεων τείνει να 
ενθαρρύνει την αμφίβολη, ή ακόμα και εγκληματική επιχειρηματικότητα και δεν 
οδηγεί πάντα στα επιθυμητά αποτελέσματα. Η δημιουργία της βάσης δεδομένων 
VIS ενισχύει την ασφάλεια της έκδοσης θεωρήσεων και καθιστά δυνατή την 
κατάργηση αυτής της απαίτησης, εκτός εάν δύναται να διατυπωθούν πειστικά 
επιχειρήματα εναντίον της.

(στ) Πρέπει να μετριαστεί η αυστηρότητα της απόλυτης απαίτησης του εκ των 
προτέρων προγραμματισμού ενός τουριστικού ταξιδιού με κάθε λεπτομέρεια.
Είναι υπερβολικό να απαιτείται λεπτομερής γνωστοποίηση όλων των 
καταλυμάτων και διαδρομών πριν από την αναχώρηση.
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(ζ) Χρειάζονται κανόνες που θα καθορίζουν σε ποιες γλώσσες επιτρέπεται οι 
αιτούντες να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά έγγραφα. Επί του παρόντος
υπάρχουν προξενεία που ζητούν μεταφράσεις όλων των εγγράφων σε γλώσσες 
που δεν χρησιμοποιούνται σχεδόν καθόλου στα μέρη όπου βρίσκονται τα 
προξενεία. Αυτές οι απαιτήσεις αποτελούν έμμεσα εμπόδια.

(η) Είναι σημαντικό να απλοποιηθούν οι διαδικασίες για τους αιτούντες που έχουν 
αποδεδειγμένο καθαρό ιστορικό θεωρήσεων. Δεν είναι σωστό να εστιάζουμε 
μόνο σε άτομα που ανήκουν σε ορισμένες κατηγορίες.

(3) Μελανά σημεία και διορθωτικά μέτρα

(α) Η πρόταση της Επιτροπής δεν λαμβάνει υπόψη την παράδοση των θαλάσσιων 
μετακινήσεων με επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία. Στην περιοχή της Βαλτικής 
Θάλασσας, για παράδειγμα, αυτού του είδους οι μετακινήσεις έχουν χαρακτήρα 
αυθόρμητου μαζικού τουρισμού όπου οι ταξιδιώτες συνήθως αγοράζουν τα 
εισιτήριά τους μόλις λίγο πριν από την αναχώρηση. Στο μέλλον, το ίδιο μπορεί να 
ισχύει και στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Οι σημερινοί κανόνες 
θεωρήσεων δεν επιτρέπουν, για παράδειγμα, την τακτική συγκοινωνία με 
επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία μεταξύ χωρών της ΕΕ και της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας. Ο εισηγητής θεωρεί ότι χρειάζονται ειδικές διευθετήσεις για τον
σκοπό αυτόν.

(β) Όταν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις (χαμηλό ποσοστό απορρίψεων, 
εφαρμογή συμφωνίας επανεισδοχής, χαμηλό ποσοστό υπηκόων που παραβιάζουν 
τη θεώρησή τους, μικρός αριθμός ατόμων που απελαύνονται λόγω παράνομης 
εργασίας, κλπ.), θα πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία και σαφείς κανόνες για την 
κατάργηση του καθεστώτος θεωρήσεων.

(4) Επιλογές ευρωπαϊκής πολιτικής

(α) Η πολιτική θεωρήσεων της Ένωσης θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις 
προτεραιότητες εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. Ποια είναι η πραγματική 
απάντηση της Ένωσης προς την Ουκρανία, τα Βαλκάνια, κλπ., λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι διμερείς συμφωνίες διευκόλυνσης των θεωρήσεων που έχουν 
συναφθεί ή συνάπτονται είναι λιγότερο φιλελεύθερες από τη σύγχρονη πρακτική 
που εφαρμόζουν με τα γειτονικά τους κράτη;

(β) Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αδυνατεί 
πραγματικά να εξετάσει προσεκτικά ή να επηρεάσει το περιεχόμενο των διμερών 
συμφωνιών που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση με τρίτες χώρες, όπως η Ρωσία, 
η Ουκρανία και τα Βαλκάνια.

(γ) Ο εισηγητής υποστηρίζει ένα τυποποιημένο πρότυπο αιτιολόγησης των 
απορρίψεων, καθώς και τη δυνατότητα προσφυγής. Είναι σημαντικό η 
αιτιολόγηση των απορρίψεων και οι προσφυγές να μην δημιουργούν υπερβολικό 
φόρτο εργασίας στο προξενικό προσωπικό.
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(δ) Ο εισηγητής τονίζει επίσης τις δυσμενείς συνέπειες της εισαγωγής δακτυλικών 
αποτυπωμάτων στο σύστημα θεωρήσεων προτού πραγματοποιηθεί μια παγκόσμια 
αναδιοργάνωση της διαχείρισης των θεωρήσεων και της προσβασιμότητας του 
συστήματος.

(5) Άμεση επικοινωνία

(α) Κατά τη διάρκεια των αποστολών στις τέσσερις χώρες, κατέστη απόλυτα σαφές 
ότι υπάρχει ανάγκη για άμεση αμερόληπτη πληροφόρηση του κοινού σχετικά με
τις απαιτήσεις θεωρήσεων. Επί του παρόντος, σε πολλές χώρες, παράγοντες της 
μαύρης αγοράς και αμφίβολες εταιρείες παρέχουν παραπλανητικές πληροφορίες 
στους αιτούντες.


