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Tema: Peticija Nr. 0353/2012 dėl problemų Italijos diplomatinėms įstaigoms 
išduodant turistines vizas iš Alžyro kilusių piliečių giminaičiams, kurią 
pateikė Italijos pilietis R. A.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas yra iš Alžyro kilęs Italijos pilietis, gyvenantis Jungtinėje Karalystėje.

Italijos konsulatas Londone, kaip ir Italijos konsulatas Alžyre, atsisakė jo motinai ir seseriai 
išduoti turistines vizas kelionei į Romą. Peticijos pateikėjo nuomone, jų pateikti paaiškinimai 
neaiškūs.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. liepos 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gruodžio 18 d.

Peticijos pateikėjas, iš Alžyro kilęs Italijos pilietis, gyvenantis Jungtinėje Karalystėje, 
skundžiasi dėl problemų, su kuriomis jo motina ir sesuo – Alžyre gyvenančios Alžyro pilietės 
– susidūrė Alžyre veikiančiame Italijos konsulate pateikusios prašymą išduoti vizą.

Peticijos pateikėjo motina ir sesuo nepatenka į Direktyvos 2004/38/EB 2 straipsnyje pateiktą 
šeimos narių apibrėžtį. Be to, nė vienas Komisijos turimos informacijos elementas nerodo, 
kad peticijos pateikėjo motina ar sesuo patektų į Direktyvos 2004/38/EB 3 straipsnio 2 dalies 
taikymo sritį.

Taigi nepanašu, kad peticijos pateikėjo motina ir sesuo galėtų naudotis teise laisvai judėti, 
kaip nustatyta pagal Direktyvą 2004/38/EB. Dėl to vizos išdavimas trečiosios šalies piliečiui, 
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pvz., peticijos pateikėjo motinai ir seseriai, reglamentuojamas Vizų kodekso nuostatomis.

Vizų kodekse (6 straipsnio 1 dalyje) nurodyta, kad prašymą išduoti vizą „nagrinėja ir 
sprendimą dėl jo priima kompetentingos valstybės narės konsulatas, kurio jurisdikcijai 
priklauso vieta, kurioje teisėtai gyvena prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo“.

Remiantis Vizų kodekso 6 straipsnio 2 dalimi „[k]ompetentingos valstybės narės konsulatas 
nagrinėja prašymą, kurį pateikė trečiosios šalies pilietis, teisėtai esantis, bet negyvenantis jo 
jurisdikcijai priklausančioje vietoje, ir priima sprendimą dėl jo, jei prašymą išduoti vizą 
pateikęs asmuo pagrindė prašymo pateikimą tame konsulate“. Bendrijos vizų kodekso1

įgyvendinimo gairių II dalies 2.8 punkte nurodyta, kad konsulatas vertina, ar prašymo 
pateikėjo pateiktas pagrindimas priimtinas.

Kompetentinga valstybė narė – tai valstybė, kuri yra pagrindinis ar vienintelis kelionės tikslas 
arba, – jei planuojamos viešnagės apima keletą kelionės tikslų, iš kurių nė vienas negali būti 
laikomas pagrindiniu, – tai valstybė narė, kurios išorės sieną ketina kirsti prašymą pateikęs 
asmuo, kad pateiktų į Šengeno erdvę.

Todėl konsulatas, kompetentingas už peticijos pateikėjo motinos ir sesers prašymų išduoti 
vizą nagrinėjimą, yra Italijos konsulatas Alžyre.

Remiantis Vizų kodekso 19 straipsnio 1 dalimi, priimtinu laikomą prašymą (t. y. jis turi būti 
pateiktas per Vizų kodekse (9 straipsnio 1 dalyje) nurodytą laikotarpį ir jame turi būti pateikta 
informacija, kurios prašoma 10 straipsnio 3 dalies a ir c punktuose, turi būti paimti prašymą 
pateikusio asmens biometriniai duomenys (kai tai taikoma) ir sumokėtas vizos mokestis) 
konsulatas turi priimti ir išnagrinėti. Prašymo pateikėjo įrodymas, kad jis disponuoja 
pakankamomis pragyvenimo lėšomis, vertinamas tik nagrinėjant prašymą ir tai nėra 
priimtinumo kriterijus.

Be to, į Vizų kodeksą neįtrauktos nuostatos dėl asmenų, kurie apmoka prašymo pateikėjų 
kelionės išlaidas, gyvenamosios vietos.

Šiuo atveju Italijos konsulatas Alžyre turėjo priimti prašymus, jei būtų buvę įvykdyti 
priimtinumo kriterijai, ir nagrinėjant patikrinti dokumentus ir informaciją, pateiktus siekiant 
įrodyti, kad prašymų pateikėjai disponuoja pakankamomis pragyvenimo lėšomis. Kaip matyti, 
tokie dokumentai buvo pateikti ir peticijos pateikėjas ketino apmokėti abiejų moterų viešnagę 
Italijoje. Jei Italijos konsulatas Alžyre negalėjo patikrinti dokumentų, pateiktų siekiant įrodyti, 
kad peticijos pateikėjas ketino apmokėti viešnagės išlaidas, autentiškumo ir patikimumo, nes 
įvairūs dokumentai buvo išduoti Jungtinėje Karalystėje, buvo galima susisiekti su Italijos 
konsulatu Londone, kuriam žinomos įvairios Jungtinėje Karalystėje suteikiamos teisės 
gyventi ir kuris būtų galėję patikrinti banko ataskaitas ir kt.

Remiantis peticijos pateikėjo pateikta informacija atrodytų, kad Italijos valdžios institucijos 
Vizų kodekso nuostatas dėl kompetentingos valstybės narės nustatymo taikė teisingai. 
Kalbant apie nuostatų dėl priimtinumo taikymą, Komisija susisieks su Italijos valdžios 

                                               
1 2010 m. kovo 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas Nr. (2010)1620, kuriuo sukuriamas prašymų išduoti 
vizą apdorojimo ir išduotų vizų koregavimo vadovas.
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institucijomis ir paprašys išsamesnės informacijos apie šį atvejį, kad patikrintų, ar konsulinės 
įstaigos savo veiksmais nepažeidė ES teisės nuostatų dėl prašymų išduoti vizą nagrinėjimo. 
Tačiau norint tai padaryti, peticijos pateikėjo turėtų būti paklausta, ar jis sutinka, kad 
susisiekus su Italijos valdžios institucijomis būtų atskleista jo tapatybė ir asmens duomenys.

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. spalio 30 d.

Komisija pateikė Italijos valdžios institucijoms klausimus, nagrinėtus savo pradinėse 
pastabose ir (iš peticijos pateikėjo gavus išsamią informaciją ir pritarimą) persiuntė dviejų su 
tuo susijusių asmenų asmens duomenis, kad Italijos valdžios institucijos rastų atitinkamus 
prašymus ir patikrintų, kaip buvo tvarkoma ši byla. Italijos valdžios institucijos informavo 
Komisiją, kad neturi įrašų apie tai, kad prašymų pateikėjos būtų kreipusiosi į konsulines 
tarnybas arba į paslaugų teikėją.

Išvada

Remiantis peticijos pateikėjo pateikta informacija atrodytų, kad Italijos valdžios institucijos 
Vizų kodekso nuostatas dėl priimtinumo taikė neteisingai. Tačiau, kadangi nesama jokių 
prieinamų Italijos valdžios institucijų įrašų, padaryti tvirtos išvados neįmanoma.

Komisija atkreipia dėmesį į tai, jog Italijos valdžios institucijos taip pat pažymėjo, kad atmesti 
prašymą išduoti vizą prašymo pateikimo vietoje nėra jų įprasta praktika.


