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ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παράρτημα της :

πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για τη θέσπιση Κοινοτικού Κώδικα Θεωρήσεων
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

Η εφαρμογή μιας κοινής πολιτικής θεωρήσεων, η οποία κατέστη αναγκαία λόγω της δημιουρ
γίας του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, εντός του οποίου εξαλείφθηκαν οι έ
λεγχοι στα εσωτερικά σύνορα, προσκρούει σε εμπόδια που είναι συνυφασμένα με τη φύση κ
αι το περιεχόμενο των διαφόρων συστατικών της στοιχείων.

Επομένως, η παρούσα αξιολόγηση υπογράμμισε τις δυσκολίες που συνδέονται με την αντιπα
ράθεση των διαφόρων κανόνων και διαδικασιών, οι οποίοι δεν είναι ακριβείς σε ικανοποιητι
κό βαθμό ενώ μερικές φορές χαρακτηρίζονται από ασάφεια και των οποίων η νομική εμβέλει
α παραμένει αμφιλεγόμενη. Από αυτήν την κατάσταση απορρέουν διαφορές στην ερμηνεία κ
αι μια μη επαρκώς εναρμονισμένη εφαρμογή. Επιπλέον, διαπιστώθηκαν κενά στην τοπική πρ
οξενική συνεργασία που οδήγησαν στην επιδείνωση του φαινομένου της «visa shopping» (υπ
οβολή πολλαπλών αιτήσεων θεώρησης για την αναζήτηση των ευνοϊκότερων όρων) και στην
ανομοιογενή αντιμετώπιση των αιτούντων θεώρηση. Ως εκ τούτου, δεν προωθείται η σαφής
κατανόηση της εν λόγω πολιτικής από τις τρίτες χώρες.

Λαμβανομένου υπόψη του πολιτικού περιεχομένου που καθορίστηκε από το πρόγραμμα της
Χάγης προσδιορίστηκαν πολλοί στόχοι. Οι στόχοι αυτοί αποβλέπουν στη διευκρίνιση των υφ
ιστάμενων διατάξεων καλύπτοντας ταυτόχρονα τα διαπιστωθέντα κενά και θεσπίζοντας ένα
αποκλειστικό, συνεκτικό και διαφανές κανονιστικό πλαίσιο. Επίσης, πρέπει να επιτευχθεί η ο
μοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων αυτών τόσο από τις κεντρικές αρχές των κρατών μελών
όσο και από τις προξενικές τους αρχές στις τρίτες χώρες ενόψει της ισότιμης μεταχείρισης τω
ν αιτούντων θεώρηση και της αποτελεσματικότερης συμβολής στην καταπολέμηση της παρά
νομης μετανάστευσης.

Προβλέφθηκαν διάφορες δυνατότητες παρέμβασης : η διατήρηση της ισχύουσας κατάσταση
ς, η εφαρμογή κοινών δράσεων κατάρτισης, η ενίσχυση της τοπικής προξενικής συνεργασία
ς, η απλή ενημέρωση της Κοινής Προξενικής Εγκυκλίου ή η πλήρης αναδιατύπωσή της και η
δημιουργία κοινών γραφείων επιφορτισμένων με τη χορήγηση των θεωρήσεων. 

Από την αξιολόγηση του αντικτύπου κάθε μέτρου συνάγεται ότι η πλήρης αναδιατύπωση της
Κοινής Προξενικής Εγκυκλίου εμφανίζεται ως η πλέον ενδεδειγμένη λύση για την αντιμετώπ
ιση των διαπιστωθέντων προβλημάτων· ωστόσο η εν λόγω αναδιατύπωση μπορεί επίσης να θ
εωρηθεί και ως ένα στάδιο που θα προηγηθεί της δημιουργίας κοινών γραφείων θεωρήσεων. 
Επιπλέον, η ανάπτυξη των κοινών δράσεων κατάρτισης αποδεικνύεται επωφελές συμπληρωμ
ατικό μέτρο του οποίου η σκοπιμότητα πρέπει να μελετηθεί.


