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ZHRNUTIE ANALÝZY VPLYVU

Zvedenie spoločnej vízovej politiky, ktoré sa stalo nevyhnutné po vytvorení priestoru slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti v rámci ktorého sa zrušili kontroly na vnútorných hraniciach, nará
ža na prekážky spojené s povahou a obsahom jednotlivých zložiek. 

Táto analýza poukazuje na ťažkosti spojené s juxtapozíciou rozličných pravidiel a postupov, 
ktoré nie sú presné, často sú nejasné a ich právny dosah nie je jednoznačný. Táto situácia má za 
následok odlišnosti v interpretácií a uplatňovanie, ktoré nie je dostatočne harmonizované. 
Okrem toho sa zistili nedostatky týkajúce sa miestnej konzulárnej spolupráce, ktorá zhoršuje 
fenomén "visa shopping“ a nejednotnosť prístupu k žiadateľom o víza. Takáto situácia 
neprispieva k jasnému vnímaniu tejto politiky zo strany tretích krajín. 

S prihliadnutím na politický kontext definovaný v Haagskom programe boli určené viaceré
ciele zamerané na vyjasnenie súčasných ustanovení so snahou odstrániť konštatované
nedostatky a na vytvorenie vyčerpávajúceho, koherentného a transparentného normatívneho 
rámca. Je potrebné takisto dosiahnuť jednotné uplatňovanie týchto pravidiel, jednak zo strany 
ústredných orgánov členských štátov, ako aj zo strany ich konzulárnych útvarov v tretích 
krajinách s cieľom rovnakého zaobchádzania so žiadateľmi o víza a efektívnejšieho boja proti 
nelegálnemu prisťahovalectvu. 

Zvažovali sa rôzne spôsoby intervencie: zachovanie status quo, zavedenie spoločnej odbornej 
prípravy, posilnenie miestnej konzulárnej spolupráce, jednoduchá aktualizácia Spoločných 
konzulárnych pokynov alebo ich kompletné prepracovanie alebo vytvorenie spoločných úradov 
poverených vydávaním víz.

Z hodnotenia vplyvu každého opatrenia vyplýva, že kompletné prepracovanie Spoločných 
konzulárnych pokynov najväčšmi prispeje k vyriešeniu uvedených problémov a môže 
predstavovať predbežnú etapu k vytvoreniu spoločných vízových úradov. Takisto sa ukázalo, 
že rozvíjanie spoločnej odbornej prípravy môže byť užitočným doplnkom, ktorého realizovate
ľnosť je potrebné preskúmať.


