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IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS

Veidojot kopēju vīzu politiku, kas nepieciešama, lai izveidotu brīvības, drošības un tiesiskuma 
telpu, kurā nepastāv iekšējās robežkontroles, nākas saskarties ar šķēršļiem, kurus rada tās daž
ādo komponentu būtība un saturs. 

Šajā analīzē ir izceltas problēmas, kas saistītas ar dažādu noteikumu un procedūru līdzāspastāv
ēšanu, kas nav pietiekami precīzi, reizēm nav īpaši skaidri un kuru juridiskās darbības joma 
joprojām ir neskaidra. Šāda situācija ir par iemeslu interpretācijas atšķirībām un nepietiekami 
saskaņotai īstenošanai. Trūkumi konstatēti arī vietējā mēroga konsulārajā sadarbībā, kas 
saasina tādu problēmu kā vīzas pieteikuma iesniegšana vairākām valstīm, kā arī rada atšķirības 
attieksmē pret vīzas pieteikumu iesniedzējiem. Tas nebūt neveicina skaidru izpratni par šo 
politiku trešās valstīs.

Ņemot vērā politisko kontekstu, kāds noteikts Hāgas programmā, ir izvirzīti vairāki mērķi. To 
nolūks ir precizēt pašreizējos noteikumus, vienlaikus novēršot konstatētos trūkumus, un 
izveidot pilnīgu, saskaņotu un pārskatāmu likumīgo pamatu. Tāpat jācenšas panākt šo 
noteikumu vienveidīgu piemērošanu gan dalībvalstu galvenajās iestādēs, gan to konsulārajos 
dienestos trešās valstīs, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret vīzas pieteikumu iesniedz
ējiem un dotu visefektīvāko ieguldījumu cīņā pret nelegālo imigrāciju.

Tika apsvērtas dažādas turpmākas darbības iespējas: saglabāt status quo, īstenot kopīgas apm
ācības, stiprināt vietējā mēroga konsulāro sadarbību, vienkārši atjaunināt Kopīgo konsulāro 
instrukciju vai to pilnīgi pārstrādāt un izveidot kopīgus birojus, kas atbildīgi par vīzu izsnieg
šanu. 

No katra pasākuma ietekmes novērtējuma izriet, ka, atzīstot, ka pilnīga Kopīgās konsulārās 
instrukcijas pārstrādāšana šķiet vispiemērotākais veids, kā risināt problēmas, ar kādām j
āsaskaras, to var uzlūkot arī kā priekšposmu kopīgu vīzu biroju izveidei. Tāpat kopīgas apmāc
ības attīstīšana tiek uzlūkota kā lietderīgs papildu pasākums, un būtu jāizskata tās īstenošanas 
iespējas. 


