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2. Μηχανισμοί συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών

Η εισαγωγή των βιομετρικών στοιχείων θα επηρεάσει τόσο τα προξενικά γραφεία των κρατών
μελών όσο και τους ίδιους τους αιτούντες θεώρησης εισόδου. Τα κράτη μέλη θα χρειαστούν
επιπρόσθετους πόρους όσον αφορά χώρους, προσωπικό, εξοπλισμό, κ.λπ. Οι αιτούντες θα πρέπει
να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως για την υποβολή τουλάχιστον της πρώτης αίτησης και τούτο
ενδέχεται να αποβεί προβληματικό, ιδιαίτερα σε περίπτωση που κράτη μέλη δεν διαθέτουν
προξενικά γραφεία στην εκάστοτε τρίτη χώρα ή/και οι αιτούντες είναι υποχρεωμένοι να διανύσουν 
μεγάλη απόσταση για να μεταβούν σε κάποιο προξενικό γραφείο. Απαιτείται ενισχυμένη
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πρόκληση που θέτει η 
εισαγωγή των βιομετρικών στοιχείων.

Για να υπερκερασθούν αυτά τα προβλήματα, η Επιτροπή πρότεινε διάφορους μηχανισμούς 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών: περιορισμένη εκπροσώπηση· συστέγαση· κοινά κέντρα 
διεκπεραίωσης ή, ως έσχατη λύση, ανάθεση σε εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών. Για την εφαρμογή
του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS), τα κράτη μέλη είτε θα εξοπλίζουν το 
καθένα το δικό του προξενικό γραφείο σε κάθε τοποθεσία με τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη 
λήψη βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης είτε θα χρησιμοποιούν έναν από τους μηχανισμούς 
συνεργασίας που περιγράφονται ανωτέρω ή θα προβαίνει σε εξωτερική ανάθεση.

2α. Περιορισμένη εκπροσώπηση

Στο πλαίσιο αυτής της νέας μορφής εκπροσώπησης, τα κράτη μέλη θα μπορούν να
αλληλοεκπροσωπούνται αποκλειστικά για την παραλαβή των αιτήσεων και την καταχώριση των
βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης. Ποια πλεονεκτήματα θα είχε κάτι τέτοιο; Από την πλευρά 
των αιτούντων, δεν θα αντίβαινε αυτή η περιορισμένη εκπροσώπηση στην αρχή της «υπηρεσίας 
μίας στάσης» εφόσον το άτομο θα είναι αναγκασμένο να μεταβεί στο ένα προξενείο προκειμένου 
να δώσει δακτυλικά αποτυπώματα και ενδεχομένως σε ένα άλλο για την προσωπική συνέντευξη 
κ.λπ.; Ποιος θα ορίσει τους ακριβείς κανόνες για την εκπροσώπηση όσον αφορά για παράδειγμα
την είσπραξη και τήρηση των διοικητικών τελών;

2β. Συστέγαση

Συστέγαση σημαίνει ότι οι υπάλληλοι έμμισθων διπλωματικών αρχών και προξενικών αποστολών
ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών παραλαμβάνουν την αίτηση (συμπεριλαμβανομένων των
βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης) στη διπλωματική υπηρεσία ή την προξενική αποστολή άλλου 
κράτους μέλους και ότι μοιράζονται τον εξοπλισμό αυτού του κράτους μέλους. Το πλαίσιο
συνεργασίας θα πρέπει να συμφωνηθεί μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών.

Αυτή η μορφή συνεργασίας αποσκοπεί στο να βοηθήσει τα κράτη μέλη να επιμερίσουν την
οικονομική επιβάρυνση. Καθώς όλες οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται σε χώρο που
προστατεύεται δυνάμει διπλωματικού καθεστώτος, δεν αναμένεται να υπάρξουν ιδιαίτερα επιπλέον 
προβλήματα όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Στην πράξη, η συστέγαση προϋποθέτει
ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν μεγάλους χώρους. Είναι διατεθειμένα τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
μια τέτοια μορφή συνεργασίας και εάν όχι, ποια είναι τα εμπόδια;



DT\661526EL.doc 3/5 PE 386.717v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

2γ. Κοινά κέντρα διεκπεραίωσης (ΚΚΔ)

Για αυτήν τη μορφή συνεργασίας, το προσωπικό των προξενικών ή διπλωματικών αρχών ενός ή
περισσότερων κρατών μελών συγκεντρώνεται σε ένα «ουδέτερο» κτίριο (όχι σε χώρο κάποιου 
κράτους μέλους) με σκοπό την παραλαβή των αιτήσεων θεώρησης, συμπεριλαμβανομένων των 
βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης. Όπως και στην περίπτωση της συστέγασης, το πλαίσιο
συνεργασίας θα πρέπει να συμφωνηθεί μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών.

Τα ΚΚΔ έχουν το πλεονέκτημα ότι ενισχύουν τη συνεργασία των κατά τόπους προξενικών 
γραφείων και εξοικονομούν πόρους για τα κράτη μέλη μέσω της ομαδοποίησης και της κοινής 
χρήσης των πόρων1. Τα ΚΚΔ επίσης θα διευκολύνουν ιδιαίτερα τους αιτούντες σε χώρες όπου 
πρέπει να διανύσουν μεγάλη απόσταση για να μεταβούν στις προξενικές αρχές ή όπου δεν 
εκπροσωπούνται όλα τα κράτη μέλη. Επιπλέον, έχει εκφραστεί το επιχείρημα ότι τα κέντρα αυτά 
θα διευκολύνουν τον προσδιορισμό του αρμόδιου κράτους μέλους για την αίτηση.

Εντούτοις, όπως και στην περίπτωση της εξωτερικής ανάθεσης (βλ. κατωτέρω), οι προξενικές και
διπλωματικές δραστηριότητες θα πραγματοποιούνται καταρχήν σε χώρους που δεν προστατεύονται 
δυνάμει διπλωματικού καθεστώτος και η κατάσταση αυτή εγείρει σημαντικές ανησυχίες όσον 
αφορά την προστασία των δεδομένων, π.χ. πώς θα μπορούν τα κράτη μέλη να εγγυώνται την 
προστασία αυτών των δεδομένων από ενδεχόμενη επέμβαση (όπως έρευνα ή κατάσχεση) από τις 
δημόσιες αρχές της χώρας του αιτούντος; Επιπλέον, προκύπτει το ζήτημα της ασφάλειας της
προστασίας της μεταφοράς των βιομετρικών στοιχείων στην αρμόδια αρχή έκδοσης θεωρήσεων 
εισόδου. Ορισμένα κράτη μέλη προφανώς αμφισβητούν την πραγματική προστιθέμενη αξία των 
ΚΚΔ και κρίνουν την ιδέα μη ρεαλιστική. Πράγματι, δεν είναι σαφές ποιος θα ορίζει τους κανόνες
λειτουργίας των ΚΚΔ και ποιο θα είναι το καθεστώς τους. Έχει αξιολογήσει η Επιτροπή όλα αυτά
τα θέματα;

Επί του παρόντος βρίσκεται εν εξελίξει ένα πιλοτικό πρόγραμμα για τη σύσταση και λειτουργία
ενός ΚΚΔ στο Κισινάου της Μολδαβίας, μιας χώρας που επελέγη επειδή δεν έχουν πολλές χώρες 
παρουσία ή εκπροσώπηση σε αυτή. Ποια είναι τα διδάγματα από το εν λόγω πείραμα;

2δ. Ανάθεση σε εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών

Τέλος και ως έσχατη λύση (όταν για λόγους που σχετίζονται με την κατάσταση στην περιοχή δεν
πρέπει να γίνει ο εφοδιασμός του διπλωματικού ή προξενικού γραφείου με εξοπλισμό για την
παραλαβή/συλλογή βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης ή η διοργάνωση συστέγασης ή η σύσταση 
κοινού κέντρου διεκπεραίωσης),η παραλαβή των αιτήσεων θεώρησης εισόδου και η παραλαβή των 
βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης θα μπορούσε να πραγματοποιείται από εξωτερικό πάροχο 
υπηρεσιών.

  
1 Ας σημειωθεί ότι η εισαγωγή του VIS έχει αναφερθεί ως αιτιολόγηση για την αύξηση των διοικητικών τελών στα 60 
ευρώ.
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Η εισηγήτρια επισημαίνει με έκπληξη ότι ορισμένα κράτη μέλη φαίνεται ήδη να εφαρμόζουν την 
εξωτερική ανάθεση ελλείψει συναφούς κοινοτικού πλαισίου1. Αυτή η εξωτερική ανάθεση
προφανώς αφορά τα συστήματα καθορισμού ραντεβού και παραλαβής των αιτήσεων, αλλά στο 
μέλλον η εξωτερική ανάθεση του VIS θα μπορούσε να αφορά και τα βιομετρικά στοιχεία. Η
εισηγήτρια αναρωτιέται εάν, ελλείψει κοινοτικών κανόνων, η τρέχουσα πρακτική των κρατών
μελών είναι στην ουσία νόμιμη. Μήπως η πρόταση της Επιτροπής απλώς παρέχει ένα νομικό 
πλαίσιο σε μια κατάσταση που υπάρχει ήδη εκ των πραγμάτων;

Η Επιτροπή προτείνει δύο μορφές εξωτερικής ανάθεσης:
1. εξωτερική ανάθεση μόνο της παροχής γενικών πληροφοριών για τις απαιτήσεις ως προς τις
αιτήσεις θεώρησης και του καθορισμού των ραντεβού σε ένα τηλεφωνικό κέντρο (άρθρο 1B1α)
και
2. εξωτερική ανάθεση τόσο της παροχής πληροφοριών και της παραλαβής των αιτήσεων, της
είσπραξης των διοικητικών τελών, της παραλαβής των σχετικών δικαιολογητικών και των 
βιομετρικών στοιχείων. Ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών στη συνέχεια διαβιβάζει τους πλήρεις 
φακέλους και τα δεδομένα στη διπλωματική ή προξενική αρχή του κράτους μέλους που είναι 
αρμόδιο για τη διεκπεραίωση της αίτησης (άρθρο 1B1β).

Ενώ η πρώτη μορφή εξωτερικής ανάθεσης θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή αποτελώντας πρακτική
διευκόλυνση χωρίς καταρχήν αρνητικό αντίκτυπο στην προστασία και την ασφάλεια των 
δεδομένων, η δεύτερη μορφή εγείρει προβλήματα αναφορικά με αυτά τα θέματα. Παρόλο που
πράγματι θα μπορούσε να παρέχει ορισμένα πλεονεκτήματα για τους αιτούντες θεώρηση, 
εξοικονομώντας τους χρόνο και αυξημένα έξοδα μετακίνησης, και για τα προξενικά γραφεία 
αποτρέποντας τον σχηματισμό των γνωστών πλέον ουρών αναμονής στις διπλωματικές και 
προξενικές αρχές και αποδεσμεύοντας χρόνο για την εξέταση των αιτήσεων, υπάρχουν σοβαρές 
ανησυχίες που αφορούν την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων, οι οποίες έχουν ήδη 
εκφραστεί από τις αρχές προστασίας δεδομένων2. Υπάρχει ο πιθανός κίνδυνος εμφάνισης του 
φαινομένου υποβολής πολλαπλών αιτήσεων για την έκδοση θεώρησης εάν χρησιμοποιηθεί ένα 
συγκεκριμένο σύστημα μόνο από ένα ή από περισσότερα κράτη μέλη του Σένγκεν, και η εξωτερική 
ανάθεση ενδέχεται να αυξήσει το κόστος έκδοσης θεώρησης εισόδους για τους αιτούντες. Η
πρόταση της Επιτροπής επισημαίνει σαφέστατα ότι το συνολικό ύψος των τελών που βαρύνουν τον
αιτούντα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το διοικητικό τέλος· ωστόσο, ορισμένα κράτη μέλη 
προφανώς διαφωνούν και θεωρούν ότι όπου παρέχεται επιπλέον υπηρεσία, η επιπλέον δαπάνη θα 
πρέπει να βαρύνει τον αιτούντα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να λαμβάνουν σημαντικές
αποφάσεις σχετικά με τα βιομετρικά στοιχεία, όπως το εάν είναι αρκετά αξιόπιστα για να
καταχωρηθούν στο σύστημα, αλλά τέτοιου είδους αποφάσεις θα πρέπει να είναι δημόσιο 
λειτούργημα και οι πάροχοι υπηρεσιών δεν θα πρέπει να διαθέτουν διακριτική ευχέρεια.

  
1 Αυτό αφορά ιδιαίτερα την Ιταλία, η οποία είναι το πρώτο κράτος μέλος του χώρου Σένγκεν που αναθέτει ορισμένες 
πτυχές της διαδικασίας έκδοσης θεώρησης εισόδου σε εξωτερική υπηρεσία στην Ινδία (VSF). Την Ιταλία ακολούθησαν 
προφανώς και άλλες χώρες μέλη του Σένγκεν (Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Αυστρία, Κάτω Χώρες και Πορτογαλία) και
η εξωτερική ανάθεση προσελκύει το ενδιαφέρον ολοένα και περισσότερων κρατών μελών.
2 Βλ. για παράδειγμα τη γνώμη του ΕΕΠΔ, ο οποίος τάχθηκε εντόνως κατά της εξωτερικής ανάθεσης της διαδικασίας 
σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, εκτός εάν πραγματοποιηθεί σε χώρο που θα προστατεύεται υπό διπλωματικό 
καθεστώς.



DT\661526EL.doc 5/5 PE 386.717v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Εκτός από το ιδιαίτερο ζήτημα των βιομετρικών στοιχείων, πρέπει επίσης να εξεταστεί το κατά
πόσον όλα τα λοιπά καθήκοντα που απαριθμούνται στο πλαίσιο του δεύτερου είδους εξωτερικής 
ανάθεσης μπορούν να εκτελεστούν σύννομα από κάποιον εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών. Για
παράδειγμα, εκ πρώτης όψεως η παραλαβή των σχετικών δικαιολογητικών φαίνεται κάτι απλό, 
αλλά στην πράξη ενδέχεται να ανακύψουν προβλήματα. Αποτελεί καθήκον των διπλωματικών και
προξενικών αρχών να αποφασίσουν εάν ένα δικαιολογητικό είναι σωστό ή όχι ή εάν απαιτούνται 
περαιτέρω έγγραφα. Η συμμετοχή ενός εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών μπορεί να περιπλέξει κατά 
πολύ περισσότερο τα πράγματα για τον αιτούντα θεώρηση. Επιπλέον, το συμπληρωμένο έντυπο
αίτησης θεώρησης περιέχει πολλά στοιχεία, όπως και τα σχετικά δικαιολογητικά, γεγονός που 
εγείρει το ζήτημα του απόρρητου και της ασφάλειας των εγγράφων. Επίσης πρέπει να συζητηθεί σε
ποιον βαθμό μπορεί να εφαρμοστεί η εξωτερική ανάθεση σε χώρες με έντονα φαινόμενα 
διαφθοράς. Δεν υπάρχει ο κίνδυνος η αυξημένη ασφάλεια που παρέχει το VIS να διακυβευτεί από 
την εξωτερική ανάθεση;

Υπάρχουν διάφορες επιλογές όσον αφορά αυτήν τη δεύτερη μορφή εξωτερικής ανάθεσης οι οποίες
θα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά ως προς τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους: καμία
εξωτερική ανάθεση· εξωτερική ανάθεση μόνο της παροχής πληροφοριών κ.λπ. χωρίς την παραλαβή
βιομετρικών στοιχείων· εξωτερική ανάθεση τόσο της παροχής πληροφοριών κ.λπ. όσο και της
παραλαβής βιομετρικών στοιχείων, αλλά με τον εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών να λειτουργεί σε
χώρο που προστατεύεται δυνάμει διπλωματικού καθεστώτος· εξωτερική ανάθεση τόσο της παροχής
πληροφοριών κ.λπ. όσο και της παραλαβής βιομετρικών στοιχείων, αλλά υπό τη στενή 
παρακολούθηση διπλωματικού ή προξενικού αξιωματούχου.

Η εισηγήτρια ελπίζει ότι θα ανευρεθεί η ορθή νομική λύση, μια λύση που θα διασφαλίζει τόσο την
αποτελεσματικότητα όσο και την ασφάλεια του συστήματος, και που θα λαμβάνει επίσης υπόψη τις 
ανάγκες του αιτούντος.

Συμπέρασμα

Δεδομένου ότι η υπό εξέταση πρόταση αφορά σημαντικά ζητήματα, η εισηγήτρια πιστεύει ότι η
Επιτροπή θα έπρεπε να έχει πραγματοποιήσει ειδική εκτενή αξιολόγηση επιπτώσεων και όχι απλά
να βασιστεί στην αξιολόγηση επιπτώσεων που πραγματοποιήθηκε για το VIS το 2004.

Ελλείψει μιας τέτοιας εκτενούς αξιολόγησης, τώρα απαιτείται μια εις βάθος εξέταση από όλα τα
θεσμικά όργανα και η εισηγήτρια πιστεύει ότι το σεμινάριο εμπειρογνωμόνων που 
πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαρτίου απετέλεσε μια καλή αρχή.


