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Tárgy: R. A. olasz állampolgár által benyújtott 0353/2012. számú petíció az olasz 
diplomáciai hatóságok által az algériai rokonai számára kiállítandó 
turistavízummal kapcsolatos problémákról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az Egyesült Királyságban élő, algériai származású olasz állampolgár.

A londoni olasz konzulátus édesanyjától és leánytestvérétől megtagadta a Rómába történő 
utazásra jogosító turistavízum kiállítását, továbbá az algíri olasz konzulátus is hasonlóképpen 
járt el, mindezt – a petíció benyújtója szerint – zavaros érvekkel indokolva.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. július 6. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. december 18.

„A petíció benyújtója az Egyesült Királyságban élő, algériai származású olasz állampolgár, 
aki panaszt tesz azon nehézségek miatt, amelyekbe Algériában élő, algériai állampolgár 
édesanyja és nővére ütköztek, mikor vízumkérelmet nyújtottak be az algíri olasz 
konzulátuson.

A 2004/38/EK irányelv 2. cikkében foglalt »családtagok« meghatározása nem vonatkozik a 
petíció benyújtójának édesanyjára és nővérére. Ezenkívül – a Bizottság számára rendelkezésre 
álló információk alapján – semmi sem utal arra, hogy a petíció benyújtójának édesanyja és 
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nővére az irányelv 2004/38/EK irányelv 3. cikke (2) bekezdésének hatálya alá tartozna.

Ezért a petíció benyújtójának édesanyja és a nővére nem élhet a szabad mozgás 2004/38/EK 
irányelv szerinti jogával. Ebből következik, hogy a harmadik ország állampolgára – mint a 
petíció benyújtójának édesanyja és nővére – számára történő vízumkiállítást a Vízumkódex 
rendelkezései szabályozzák.

A Vízumkódex 6. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy »a vízumkérelmet azon 
illetékes tagállam konzulátusa vizsgálja meg és hoz róla döntést, amelynek illetékességi 
területén a kérelmező jogszerűen lakóhellyel rendelkezik.«

A Vízumkódex 6. cikkének (2) bekezdése szerint »az illetékes tagállam [...] megvizsgálja és 
döntést hoz azon harmadik országbeli állampolgárok kérelméről, akik jogszerűen 
tartózkodnak, de nem rendelkeznek lakóhellyel illetékességi területén, amennyiben a 
kérelmező megindokolta, hogy miért az adott konzulátuson nyújtotta be a kérelmét.« A 
Vízumkódex végrehajtásáról szóló útmutató II. részének 2.8. pontja1 pontosítja, hogy a 
konzulátus dönti el, elfogadható-e a kérelmező indoklása.

Az illetékes tagállam a fő vagy az egyetlen úticél szerinti tagállam, illetve – több úticélt 
magában foglaló tartózkodás esetén, amelyek közül egyik sem tekinthető fő úticélnak – az a 
tagállam, amelynek külső határát a kérelmező át szándékozik lépni a schengeni térségbe való 
belépés érdekében.

Ezért a petíció benyújtója édesanyjának és nővérének esetében a vízumkérelem elbírálása 
terén illetékes konzulátus az algíri olasz konzulátus.

A Vízumkódex 19. cikke (1) bekezdésének értelmében a befogadhatónak minősített 
vízumkérelmet (vagyis a Vízumkódex által meghatározott határidőn belül (9. cikk (1) 
bekezdés) kell benyújtani, a 10. cikk (3) bekezdés a)–c) pontjában említett tételekkel együtt, 
adott esetben fel kell venni a kérelmező biometrikus adatait, illetve meg kell fizetni a 
vízumdíjat) el kell fogadni, és a konzulátusnak meg kell vizsgálnia azt. A megélhetéshez 
szükséges anyagi fedezetnek a kérelmező általi bizonyítását csak a kérelem vizsgálata során 
értékelik, az nem képezi a befogadhatóság feltételét.

Ezenkívül a Vízumkódex nem tartalmaz a kérelmező utazási kiadásait fedező személyek 
állandó tartózkodási helyére vonatkozó rendelkezéseket.

Ebben az esetben az algíri olasz konzulátusnak el kellett volna fogadnia a kérelmet, ha a 
befogadhatósági kritériumoknak megfelelt, és a vizsgálat során kellett volna ellenőriznie 
azokat a benyújtott dokumentumokat és információkat, amelyek bizonyítják, hogy a 
kérelmezők megfelelő pénzügyi eszközök birtokában vannak. Úgy tűnik, e dokumentumokat 
benyújtották, és a petíció benyújtója kész volt fedezni a két nő olaszországi tartózkodásának 
költségeit. Amennyiben az algíri olasz konzulátus nem tudta ellenőrizni azon dokumentumok 
hitelességét és megbízhatóságát, amelyeket a petíció benyújtója annak bizonyítására nyújtott 

                                               
1 a Bizottság 2010. március 19-i (2010)1620. számú végrehajtási határozata a vízumkérelmek feldolgozásáról 
és a kiadott vízumok módosításáról szóló kézikönyv létrehozásáról
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be, hogy képes fedezni a tartózkodási költségeket, mivel több dokumentum az Egyesült 
Királyságból származott, felvehette volna a kapcsolatot a londoni olasz konzulátussal, amely 
ismeri az Egyesült Királyságban kibocsátott tartózkodási engedélyeket, illetve képes 
ellenőrizni a banki kivonatokat stb.

A petíció benyújtója által közölt információk alapján úgy tűnik, hogy az olasz hatóságok 
megfelelően alkalmazták a Vízumkódexnek az illetékes tagállam meghatározására vonatkozó 
rendelkezéseit. A befogadhatóságra vonatkozó rendelkezéseket illetően a Bizottság 
kapcsolatba lép az olasz hatóságokkal, hogy részletesebb tájékoztatást kérjen az esetről annak 
ellenőrzésére, konzuli hatóságai megsértették-e a vízumkérelmek elbírálására vonatkozó uniós 
jogszabályokat. E célból azonban a petíció benyújtójától meg kell kérdezni, engedélyezi-e, 
hogy személyazonosságát és személyes adatait felfedjék az olasz hatóságokkal való 
egyeztetés során.”

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2013. október 30.

„A Bizottság megtárgyalta a kezdeti megállapításaiban szereplő kérdéseket az olasz 
hatóságokkal, többek között úgy, hogy (miután megkérdezte a részleteket a petíció 
benyújtójától, illetve megszerezte annak beleegyezését) továbbította a két érintett személy 
személyes adatait annak érdekében, hogy az olasz hatóságok előkereshessék a szóban forgó 
kérelmeket és ellenőrizhessék az ügy kezelését. Az olasz hatóságok tájékoztatták a 
Bizottságot, hogy nyilvántartásukban nem szerepel az, hogy a kérelmezők megkeresték volna 
konzulátusi szolgálatukat vagy a szolgáltatót.

Összegzés

A petíció benyújtója által adott információk alapján úgy tűnik, hogy az olasz hatóságok nem 
alkalmazták megfelelően a Vízumkódex befogadhatóságra vonatkozó rendelkezéseit. Mivel 
azonban az olasz hatóságok nyilvántartásában nem szerepel semmilyen adat az ügyről, nem 
lehet végső következtetésre jutni.

A Bizottság megjegyzi, hogy az olasz hatóságok kijelentették, hogy a rendes ügymenet során 
a vízumkérelmeket átvételkor nem utasítják el.”


