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SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADU

Zavedení společné vízové politiky, které se stalo nezbytné pro vytvoření prostoru svobody, 
bezpečnosti a práva, v jehož rámci byly odstraněny kontroly na vnitřních hranicích, naráží na p
řekážky spojené s rozdílnou povahou a obsahem jednotlivých složek.

Tato analýza poukazuje na obtíže spojené se seřazením rozdílných pravidel a postupů, které
nejsou dostatečně přesné, často jsou nejasné a jejichž právní význam zůstává nejednoznačný. 
Z této skutečnosti plynou rozdíly při jejich interpretaci a uplatňování, jež jsou nedostatečně
harmonizovány. Kromě toho byly zjištěny nedostatky týkající se místní konzulární spolupráce, 
které vedly ke zhoršení jevu obchodování s vízy a k nejednotnému přístupu k žadatelům o víza. 
To také nepřispívá k jasnému vnímání této politiky třetími zeměmi.

S ohledem na politické souvislosti definované v Haagském programu bylo stanoveno několik 
cílů. Jejich snahou je objasnit stávající ustanovení za pomocí odstranění zjištěných nedostatků a 
vytvořit vyčerpávající, soudržný a transparentní normativní rámec. Je rovněž třeba dosáhnout 
jednotného uplatňování těchto pravidel jak ústředními orgány členských států, tak jejich 
konzulárními odděleními v třetích zemích, s cílem uplatňovat vůči žadatelům o víza rovný p
řístup a účinněji přispívat k boji proti nedovolenému přistěhovalectví.

Byly zvažovány různé možnosti intervence: zachování statutu quo, zavedení společného vzd
ělávání, posílení místní konzulární spolupráce, jednoduchá aktualizace společných konzulárních 
pokynů anebo jejich úplné přepracování a vytvoření společných úřadů pověřených vydáváním 
víz. 

Z hodnocení dopadu jednotlivých opatření vyplývá, že úplné přepracování společných 
konzulárních pokynů se jeví jako nejlepší způsob pro vyřešení rozpoznaných problémů a lze jej 
rovněž pojmout jako předběžnou etapu vytvoření společných vízových úřadů. Kromě toho se 
ukázalo, že rozvoj společného vzdělávání může být užitečným doplňkem, ale je potřeba p
řezkoumat jeho proveditelnost.


