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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1436/2012 dėl tariamo Šengeno susitarimo pažeidimo, kurį 
įvykdė Vengrija, kurią pateikė Moldovos pilietė Olga Baltag

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja, kuri 2009 m. rugpjūčio mėn. buvo užregistruota kaip Strasbūro 
universiteto studentė, gavo ilgalaikę studentės vizą Moldovoje. 2009 m. rugsėjo mėn. ji 
pateikė vizos įklijai gauti reikalingus dokumentus. 2010 m. sausio 30 d. ji išvažiavo iš 
Moldovos į Prancūziją. Tačiau Vengrijos valdžios institucijos peticijos pateikėją sustabdė ir 
nubaudė argumentuodamos tuo, kad ji neturėjo dokumentų, kurie pripažįstami galiojančiais 
Vengrijoje. Peticijos pateikėja tvirtina, kad tokie veiksmai yra ilgalaikę buvimo šalyje vizą 
turinčių asmenų teisės laisvai judėti po Šengeno erdvę pažeidimas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. balandžio 29 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

„Remiantis Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo 18 straipsniu, iki 2010 m. 
balandžio 5 d. ilgalaike viza (D kategorijos) buvo laikoma nacionalinė viza, kurios turėtojams 
leidžiama apsistoti tik toje valstybėje narėje, kuri išdavė vizą, nors tokios vizos leisdavo jiems 
vykti tranzitu per kitų Šengeno susitarimo valstybių teritorijas, kad pasiektų ilgalaikę vizą 
išdavusios valstybės teritoriją.

Trečiųjų šalių piliečiams, net ir teisėtai esantiems D kategorijos vizą išdavusioje valstybėje 
narėje, kuriems pagal Reglamento Nr. 539/2001 nuostatas privaloma turėti trumpalaikę vizą 
(įskaitant Moldovos piliečius), nebuvo leidžiama jų ilgalaikės viešnagės metu trumpam laikui 
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vykti į kitas valstybes nares naudojantis minėta D kategorijos viza; be to, jie negalėjo naudotis 
šia D kategorijos viza, kad grįždami į savo kilmės šalį galėtų vykti tranzitu per kitas valstybes 
nares.

Pradinė Šengeno susitarimo 18 straipsnio versija atsirado dėl to, kad tuo metu valstybės narės 
dažniausiai taikė procedūrą, pagal kurią D kategorijos vizos buvo keičiamos leidimais 
gyventi, vos tik vizos turėtojas atvykdavo į vizą išdavusios valstybės narės teritoriją. 
Naudodamiesi tokiu leidimu gyventi, trečiųjų šalių piliečiai galėjo laisvai judėti Šengeno 
erdvėje. Dėl šios priežasties pasirašydamos Šengeno susitarimą valstybės narės nemanė esant 
reikalinga reglamentuoti asmenų, turinčių D kategorijos vizą, judėjimą Šengeno erdvėje, jų 
grįžimą į kilmės šalį ar antrą atvykimą į D kategorijos vizą išdavusią valstybę narę.

Sunkumų kilo tuomet, kai praktiškai vis daugiau valstybių narių nusprendė nebekeisti trečiųjų 
šalių piliečių, atvykusių į jų teritoriją, D kategorijos vizų į leidimus gyventi arba keisdavo jas 
labai ilgai. Todėl, turėdami tik D kategorijos vizą, tokie asmenys buvo „užblokuoti“ 
valstybėje narėje, kuri išdavė minėtos kategorijos vizą: D kategorijos vizą turintys trečiųjų 
šalių piliečiai, kuriems pagal Reglamento Nr. 539/2001 nuostatas privaloma turėti vizą, turėjo 
gauti trumpalaikę (C kategorijos) Šengeno vizą, kad galėtų keliauti į kitas Šengeno valstybes, 
įskaitant keliones tranzitu per kitų Šengeno valstybių teritorijas, kad galėtų grįžti į savo 
kilmės šalį ar dar kartą atvykti į gyvenamosios vietos valstybę.

Atsižvelgiant į tai, 2010 m. kovo 25 d. priimtas Reglamentas (ES) Nr. 265/2010 (iš dalies 
keičiantis Konvenciją dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir Reglamentą (ES) 
Nr. 562/2006, kiek tai susiję su ilgalaikes vizas turinčių asmenų judėjimu). Šiuo reglamentu 
siekiama supaprastinti trečiųjų šalių piliečių, teisėtai gyvenančių valstybėje narėje su tos 
valstybės narės išduotomis ilgalaikėmis D kategorijos vizomis, judėjimą Šengeno erdvėje.

Reglamentas įsigaliojo 2010 m. balandžio 5 d., tai reiškia, kad nuo tos dienos visos 
galiojančios ilgalaikės vizos suteikia jų turėtojams teisę laisvai judėti Šengeno erdvėje tris 
mėnesius per šešių mėnesių laikotarpį. Trečiųjų šalių piliečiai, turintys ilgalaikes D 
kategorijos vizas, išduotas vienos valstybės narės, gali tris mėnesius per šešių mėnesių 
laikotarpį keliauti kitose valstybėse narėse tokiomis pat sąlygomis, kaip leidimą gyventi 
turintys asmenys. Be to, ši judėjimo laisvė apima neribotą atvykimų į Šengeno zoną ir (arba) 
išvykimų iš jos skaičių.

Tuo metu, kai peticijos pateikėja keliavo, t. y. 2010 m. sausio 30 d., vis dar buvo taikomos 
ankstesnės taisyklės. Todėl peticijos pateikėjos D kategorijos viza nesuteikė jai teisės vykti į 
Prancūziją tranzitu per Vengriją. Tranzitui per Vengrijos teritoriją reikėjo gauti Šengeno vizą, 
išduotą atitinkamos valstybės narės. 

Išvada
Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, galima daryti išvadą, kad Vengrijos valdžios institucijos 
priėmė teisingą sprendimą. Vis dėlto taikant naujas teisės aktų nuostatas, susijusias su D 
kategorijos vizomis, ateityje tokių problemų nebeturėtų kilti.“


