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POVZETEK ANALIZE UČINKOV

Oblikovanje skupne vizumske politike, ki je potrebna zaradi vzpostavitve območja svobode, 
varnosti in pravice brez kontrol na notranjih mejah, se srečuje z ovirami, ki so že po naravi in 
vsebini del njenih različnih sestavin.

Analiza je poudarila težave, povezane z vzporejanjem različnih pravil in postopkov, ki niso 
dovolj natančni, včasih niso jasni in imajo pravni obseg, ki je še dvoumen. Take razmere 
povzročajo razhajajoče se razlage in ne dovolj usklajeno izvajanje. Ugotovljene so bile tudi 
pomanjkljivosti pri konzularnem sodelovanju na lokalni ravni, ki so povečale pojav „trgovanja 
z vizumi“ in povzročile neskladja pri obravnavanju prosilcev za vizum. To ni pripomoglo k 
oblikovanju jasne predstave o politiki v državah, ki niso članice EU.

V političnem okviru, ki ga je zamejil Haaški program, so opredeljeni številni cilji. Njihov 
namen je razjasnitev veljavnih določb z odpravo opaženih pomanjkljivosti ter vzpostavitev iz
črpnega, preglednega in usklajenega zakonodajnega okvira. Prizadevati bi si tudi morali za 
enotno uporabo teh pravil tako v centralnih organih držav članic kot tudi v njihovih 
konzularnih predstavništvih v državah nečlanicah EU, da se zagotovi poštena obravnava 
prosilcev za vizum in učinkovitejši boj proti nezakonitemu priseljevanju.

Obravnavani so bili številni načini, kako nadaljevati: ohranjanje stanja, kakršno je, uvedba 
skupnega usposabljanja, okrepitev konzularnega sodelovanja na lokalni ravni, enostavno 
posodobitev Skupnih konzularnih navodil ali njihovo popolno preoblikovanje in oblikovanje 
skupnih uradov, pristojnih za izdajo vizumov. 

Iz ocene učinka za vsak ukrep je razvidno, da čeprav se zdi, da bi bilo popolno preoblikovanje 
Skupnih konzularnih navodil najbolj primerno za odpravo problemov, je to lahko tudi 
predhodni korak k oblikovanju skupnih vizumskih uradov. Uporaben dopolnilni ukrep je tudi 
razvoj skupnih usposabljanj, zato je treba preučiti njegovo izvedljivost.


