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2. Mehanizmi sodelovanja med državami članicami

Uvedba biometričnih podatkov bo vplivala na konzularne urade držav članic in prosilce za vizum. 
Države članice bodo potrebovale dodatne vire v smislu prostorov, osebja, opreme itd. Prosilci za 
vizum bodo morali osebno vložiti vsaj prvo vlogo za izdajo vizuma, to pa je lahko težavno, zlasti če 
države članice nimajo konzularnih uradov v zadevni tretji državi in/ali morajo prosilci dolgo 
potovati do konzularnega urada. Za reševanje izziva, ki ga predstavlja uvedba biometričnih 
podatkov, je potrebno okrepljeno sodelovanje med državami članicami. 

Za premagovanje teh težav je Komisija predlagala več mehanizmov sodelovanja med državami 
članicami: omejeno zastopanje; kolokacijo, skupne prijavne centre ali, kot zadnjo možnost, 
izvajanje s strani zunanjih ponudnikov storitev. Za izvajanje vizumskega informacijskega sistema 
(VIS) države članice na vsaki lokaciji opremijo svoje konzularne urade za jemanje biometričnih 
identifikatorjev, uporabijo enega od opisanih mehanizmov sodelovanja ali zunanje izvajanje. 

2a. Omejeno zastopanje

Pri tej novi obliki zastopanja bodo lahko države članice zastopale druga drugo izključno za 
sprejemanje vlog in registriranje biometričnih identifikatorjev. Kakšne prednosti bi to pomenilo? 
Ali s stališča prosilca to omejeno zastopanje ne nasprotuje načelu „vse na enem mestu“, saj bi moral 
obiskati en konzulat za dajanje prstnih odtisov in verjetno še drugega za osebni pogovor itd.? Kdo 
bi določil natančna pravila za zastopanje, kot sta pobiranje takse in upravičenost do njene uporabe?

2b. Kolokacija

Kolokacija pomeni, da osebje iz diplomatskih ali konzularnih predstavništev ene ali več držav 
članic sprejme vlogo (vključno z biometričnimi identifikatorji) na diplomatskem ali konzularnem 
predstavništvu druge države članice in si deli opremo s to državo članico. O okviru sodelovanja se 
dogovorita sodelujoči državi članici. 

Namen takšne oblike sodelovanja je, da si države članice delijo finančno breme. Ker bodo vse 
dejavnosti potekale na krajih, zaščitenih z diplomatskim statusom, ne bo posebnih dodatnih težav z 
varstvom podatkov. V praksi je za kolokacijo potrebno, da imajo države članice velike prostore. Ali 
so države članice pripravljene izvajati takšno obliko sodelovanja in kakšne so ovire, če niso?

2c. Skupni prijavni centri

Za to obliko sodelovanja se konzularno osebje ene ali več držav članic zbere v eni „nevtralni“ stavbi 
(v kateri ni prostorov držav članic), da sprejme vloge za izdajo vizuma, vključno z biometričnimi 
identifikatorji. Kot pri kolokaciji se o okviru sodelovanja dogovorita sodelujoči državi članici. 

Prednosti skupnih prijavnih centrov bi bila krepitev lokalnega konzularnega sodelovanja in 
zmanjševanje stroškov za države članice, saj se lahko sredstva združijo in delijo1. Skupni prijavni 
centri bi bila tudi pomembna pomoč za prosilce v državah, v katerih mora prosilec prepotovati 
dolgo pot do konzulata ali v katerih niso prisotne vse države članice. Razen tega je bilo dokazano, 
da bi skupni prijavni centri olajšali določitev države članice, odgovorne za vlogo. 

  
1 Uvedba VIS je bila navedena kot utemeljitev za povečanje takse na 60 EUR.
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Vendar bi tako kot v primeru zunanjega izvajanja (glej spodaj) konzularne dejavnosti načeloma 
potekale na krajih, ki niso pod diplomatsko zaščito, zaradi česar se zastavljajo resna vprašanja v 
zvezi z varstvom podatkov, na primer kako bodo države članice lahko zagotovile varstvo takšnih 
podatkov pred mogočimi posegi (kot je iskanje ali zaseg) javnih organov države prosilke. Razen 
tega se postavlja vprašanje glede varnosti prenosa biometričnih podatkov do organa, odgovornega 
za izdajo vizumov. Nekatere države članice očitno dvomijo o dejanski dodani vrednosti skupnih 
prijavnih centrov in se jim zdi zamisel nerealna. Dejansko ni jasno, kdo bi določil pravila za 
delovanje skupnih prijavnih centrov in kakšen status bi ti imeli. Ali je Komisija pripravila oceno 
vseh teh vprašanj?

Zdaj poteka pilotni projekt v zvezi z ustanovitvijo in delovanjem skupnega prijavnega centra v 
Kišinjovu (Moldavija), pri čemer je bila ta država izbrana zato, ker tam ni prisotnih ali zastopanih 
veliko držav članic. Katera nova spoznanja so bila pridobljena s tem poskusom?

2d. Izvajanje s strani zunanjih ponudnikov storitev

Končno in kot zadnja možnost (če zaradi razlogov, povezanih z lokalnimi razmerami, ni primerno 
opremiti konzularnega urada za jemanje/zbiranje biometričnih identifikatorjev ali organizirati 
kolokacije ali skupnega prijavnega centra) bi lahko sprejemanje obrazcev vlog za izdajo vizuma in 
zbiranje biometričnih identifikatorjev izvajal zunanji ponudnik storitev.  

Poročevalka z začudenjem ugotavlja, da nekatere države članice očitno že uporabljajo zunanje 
izvajanje, ne da bi bil za to na voljo kakršen koli okvir Skupnosti1. To zunanje izvajanje očitno 
zadeva sisteme za sestanke in zbiranje vlog, vendar lahko v prihodnosti zunanje izvajanje VIS 
obravnava tudi biometrične podatke. Poročevalka se sprašuje, ali je sedanja praksa držav članic brez 
pravil Skupnosti dejansko zakonita. Ali predlog Komisije zagotavlja le pravni okvir za razmere, ki 
dejansko že obstajajo? 

Komisija predlaga dve obliki zunanjega izvajanja: 
1. zunanje izvajanje le za zagotavljanje splošnih informacij o zahtevah za vlogo za vizum in sistema 
za sestanke klicnemu centru (člen 1.B.1(a)) ter
2. zunanje izvajanje za zagotavljanje informacij, zbiranje vlog, pobiranje taks ter zbiranje dokazil in 
biometričnih podatkov. Zunanji ponudnik storitev potem pošilja naprej popolne dokumente ter 
podatke diplomatskemu ali konzularnemu predstavništvu države članice, ki je pristojno za 
obravnavanje vloge (člen 1.B.1(b)). 

Medtem ko je prva oblika zunanjega izvajanja dobrodošla kot praktična pomoč, ki načeloma nima 
nobenih negativnih vplivov na varstvo in varnost podatkov, je druga oblika glede teh vprašanj 
težavna. Čeprav bi dejansko lahko pomenila nekatere prednosti za prosilce za vizum, ki bi se lahko 
izognili dolgotrajnim in dragim potovanjem, ter za konzularne urade, ki bi se izognili dobro 
poznanim čakalnim vrstam na konzulatu in imeli na voljo več časa za pregled vlog, se zastavljajo 

  
1 To zlasti velja za Italijo, ki je očitno prva schengenska država, ki nekatere dele postopka za izdajanje vizumov prenaša 
na zunanjega ponudnika storitev, to je zunanja agencija v Indiji (VSF). Po Italiji so se očitno zgledovale druge 
schengenske partnerice (Nemčija, Francija, Belgija, Avstrija, Nizozemska in Portugalska), zunanje izvajanje pa je 
zanimivo za vedno več držav članic. 
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resna vprašanja glede varstva in varnosti podatkov, ki so jih izrazili že organi za varstvo podatkov1. 
Prav tako obstaja tveganje za trgovanje z vizumi, če določen sistem uporablja le ena ali več 
schengenskih držav, zunanje izvajanje pa lahko poviša tudi stroške vizuma za prosilce. Predlog 
Komisije jasno navaja, da skupen znesek, ki ga plača prosilec, ne sme biti večji od takse; vendar 
nekatere države članice temu očitno nasprotujejo in menijo, da mora v primeru dodatnih storitev 
dodatne stroške kriti prosilec. 

V nekaterih primerih bodo morali zunanji ponudniki storitev sprejeti pomembne odločitve glede 
biometričnih podatkov, kot na primer, ali so dovolj zanesljivi, da se shranijo v sistem, vendar 
morajo biti takšne odločitve javna funkcija, ponudniki storitev pa morajo imeti omejena pooblastila. 

Poleg posebnih vprašanj glede biometričnih podatkov je upravičeno tudi vprašanje, ali lahko vse 
naloge, naštete pri drugi obliki zunanjega izvajanja, zakonito opravlja zunanji ponudnik storitev. Na 
primer sprejemanje dokazil na prvi pogled zveni enostavno, vendar se lahko v praksi pojavijo 
težave. Naloga konzulata je, da odloči, ali je določeno dokazilo pravilno ali ne in ali so potrebni še 
dodatni dokumenti. Vpletenost zunanjega ponudnika storitev lahko zelo oteži zadeve za prosilca za 
vizum. Razen tega popolni obrazec za izdajo vizuma vsebuje veliko podatkov, kot so dokazila, kar 
sproži vprašanje zaupnosti in varnosti dokumentov. Razpravljati je treba tudi o tem, koliko se lahko 
zunanje izvajanje uporablja v državah z visoko stopnjo korupcije. Ali ni nevarnosti, da bo povečana 
varnost zaradi uporabe VIS ogrožena z zunanjim izvajanjem? 

V zvezi s to drugo obliko zunanjega izvajanja je na voljo več možnosti, ki jih je treba skrbno 
preučiti glede prednosti in slabosti: brez zunanjega izvajanja; zunanje izvajanje le za zagotavljanje 
informacij itd., vendar brez biometričnih podatkov; zunanje izvajanje za zagotavljanje informacij 
itd. in biometričnih podatkov, vendar mora zunanji ponudnik storitev delovati na kraju z 
diplomatsko zaščito; zunanje izvajanje za zagotavljanje informacij itd. in biometričnih podatkov, 
vendar pod strogim nadzorom konzularnega uslužbenca.  

Poročevalka upa, da bo določena ustrezna pravna rešitev, ki bo zagotovila, da bo sistem učinkovit in 
varen, ter upoštevala potrebe prosilcev. 

Sklep:

Glede na pomembna vprašanja iz tega predloga poročevalka verjame, da mora Komisija pripraviti 
posebno razširjeno oceno učinka in se ne le zanašati na oceno učinka, ki je bila za VIS opravljena 
leta 2004. 

Brez takšne razširjene ocene je zdaj potrebno, da to temeljito obravnavajo vse vpletene institucije, 
in poročevalka verjame, da strokovni seminar, ki je potekal 27. marca, pomeni dober začetek. 

  
1 Glej na primer mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, ki je močno odsvetoval prenašanje obravnavanja 
vlog na zunanje ponudnike storitev, razen če to poteka na kraju, zaščitenem z diplomatskim statusom.


