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Комисия по петиции

30.10.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0353/2012, внесена от R. A., с италианско гражданство, относно 
проблеми с издаването на туристически визи на алжирските му 
роднини от италианските дипломатически служби

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е италиански гражданин от алжирски произход, който 
пребивава в Обединеното кралство.

Италианското консулство в Лондон и италианското консулство в Алжир са отказали 
туристически визи на майка му и сестра му за пътуване до Рим, като са дали обяснение, 
което вносителят на петицията счита за неясно.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 юли 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
съгласно член 202, параграф 6.

3. Отговор от Комисията, получен на 18 декември 2012 г.

Вносителят на петицията, италиански гражданин от алжирски произход, който 
пребивава в Обединеното кралство, се оплаква относно проблемите, които майка му и 
сестра му, които имат алжирско гражданство и пребивават в Алжир, са имали при 
подаването на заявление за издаване на виза в италианското консулство в град Алжир.

Майката и сестрата на вносителя не попадат в определението на „членове на 
семейството“ в член 2 от Директива 2004/38/EО. Освен това от информацията, с която 
разполага Комисията, нищо не подсказва, че майката и сестрата на вносителя попадат в 
обхвата на член 3, параграф 2 от Директива 2004/38/EО.
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Следователно майката и сестрата на вносителя не могат да се ползват от правото на 
свободно движение съгласно Директива 2004/38/EО. Следователно издаването на виза 
за гражданин на трета държава, като майката и сестрата на вносителя, се урежда от 
разпоредбите на Визовия кодекс.

Визовият кодекс (член 6, параграф 1) предвижда, че дадено заявление за издаване на 
виза „се разглежда и решение по него се взема от консулството на компетентната 
държава членка, в чийто консулски окръг кандидатът пребивава законно.“

Съгласно член 6, параграф 2 от Визовия кодекс „компетентната държава членка 
разглежда и взема решение по заявление, подадено от гражданин на трета държава, 
който се намира законно, но не пребивава в неговия консулски окръг, ако кандидатът е 
обосновал подаването на заявлението [там].“ Насоките за прилагането на Визовия 
кодекс1, част ІІ, точка 2.8 уточняват, че консулството преценява дали обосновката, 
предоставена от подалия заявлението, е приемлива.

Компетентната държава членка е единствената или основната дестинация или в случай 
на запланувано посещение на няколко дестинации, от които нито една не може да бъде 
счетена основна, държавата членка, чиято външна граница подалият заявление 
възнамерява да пресече, за да влезе в Шенгенското пространство.

Съответно консулството, което отговаря за заявленията за входни визи на майката и 
сестрата на вносителя, е италианското консулство в град Алжир.

Съгласно член 19, параграф 1 от Визовия кодекс заявление за издаване на виза, което 
бива счетено за допустимо (т.е. е подадено в рамките на сроковете, предвидени във 
Визовия кодекс (член 9, параграф 1 и съдържа посоченото в член 10, параграф 3, букви 
а) − в), взети са биометричните данни на подателя (където е приложимо) и е платена 
визова такса), трябва да бъде прието и разгледано от консулството. Издаването на 
доказателство за достатъчни средства за издръжка на подателя бива преценено при 
разглеждането на заявлението и не е част от критериите за допустимост.

Освен това Визовият кодекс не съдържа разпоредби относно местожителството на 
лицата, които покриват разходите по пътуването на подателя.

В настоящия случай италианското консулство в град Алжир е следвало да приеме 
заявленията, ако критериите за допустимост са били изпълнени, и по време на 
разглеждането е следвало да провери предоставените документи и информация, 
целящи да докажат, че подателят разполага с достатъчни финансови средства. 
Изглежда, че подобна документация е била предоставена и че се е очаквало вносителят 
да покрие разходите по престоя на двете жени в Италия. Ако италианското консулство 
в град Алжир не е било в състояние да прецени автентичността и достоверността на 
представените документи, целящи да докажат, че вносителят е в състояние да покрие 

                                               
1 Решение за изпълнение на Комисията № (2010) 1620 окончателен вариант от 19 март 2010 г. за 
създаване на Наръчник за обработване на заявления за издаване на визи и промяна в издадени визи.
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разходите по престоя, тъй като документите са произхождали от Обединеното 
кралство, е било възможно консулството в град Алжир да се свърже с италианското 
консулство в Лондон, което е запознато с различните разрешения за пребиваване, 
издавани в Обединеното кралство, и би било в състояние да провери банковите 
извлечения и т.н.

Въз основа на информацията, предоставена от вносителя, изглежда, че италианските 
органи правилно са приложили разпоредбите на Визовия кодекс относно определянето 
на компетентната държава членка. По отношение на прилагането на разпоредбите във 
връзка с допустимостта Комисията ще се свърже с италианските органи, за да изиска 
по-подробна информация относно случая, за да прецени дали консулската служба с 
действията си е нарушила правото на ЕС по отношение на обработката на заявления за 
входни визи. За тази цел обаче следва да се попита вносителя дали позволява неговата 
самоличност и лични данни да бъдат съобщени, когато бъде осъществен контакт с 
италианските органи.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 30 октомври 2013 г.

Комисията се обърна с въпросите, включени в нейните първоначални наблюдения, към 
италианските органи, като включително (след като поиска подробности от вносителя на 
петицията и неговото съгласие) препрати личните данни на двете заинтересовани лица, 
за да могат италианските органи да намерят съответните заявления и да проверят 
начина на разглеждане на случая. Италианските органи информираха Комисията, че 
нямат съхранени данни за това, че вносителите на заявленията са се свързали с техните 
консулски служби или доставчика на услуги.

Заключение

Въз основа на информацията, предоставена от вносителя на петицията, изглежда, че 
италианските органи не са приложили правилно разпоредбите на Визовия кодекс 
относно допустимостта. Поради липсата на налични данни от италианските органи 
обаче не може да се направи категорично заключение.

Комисията отбелязва, че италианските органи са заявили също така, че за тях не е 
обичайна практиката да отхвърлят заявления за виза на гишето.


