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Temats: Lūgumraksts Nr. 0353/2012, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais R. A., par 
problēmām, ar ko saskārušies viņa radinieki no Alžīrijas saistībā ar tūrisma 
vīzu izsniegšanu Itālijas diplomātiskajās iestādēs

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir Apvienotajā Karalistē dzīvojošs Itālijas pilsonis, kura izcelsmes 
valsts ir Alžīrija.

Itālijas konsulāts Londonā, kā arī Itālijas konsulāts Alžīrā ir atteikuši tūrisma vīzas viņa mātei 
un māsai braucienam uz Romu, sniedzot paskaidrojumus, kurus lūgumraksta iesniedzējs 
uzskata par neskaidriem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 6. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 18. decembrī

Lūgumraksta iesniedzējs, Apvienotajā Karalistē dzīvojošs Itālijas valstspiederīgais, kura 
izcelsmes valsts ir Alžīrija, sūdzas par problēmām, ar ko, iesniedzot pieteikumu vīzai Itālijas 
konsulātā Alžīrā, saskārušās viņa māte un māsa, kuras ir Alžīrijas valstspiederīgās un dzīvo 
Alžīrijā.

Lūgumraksta iesniedzēja māte un māsa neatbilst Direktīvas 2004/38/EK 2. panta definīcijai 
„ģimenes loceklis”. Turklāt saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju nekas nenorāda uz 
to, ka uz lūgumraksta iesniedzēja māti un māsu attiektos Direktīvas 2004/38/EK 3. panta 
2. punkta noteikumi.



PE502.139v03-00 2/3 CM\1010193LV.doc

LV

Tāpēc nešķiet, ka uz lūgumraksta iesniedzēja māti un māsu varētu attiekties kādas no tiesībām 
par brīvu pārvietošanos saskaņā ar Direktīvu 2004/38/EK. Tādējādi var secināt, ka vīzas 
izsniegšanu lūgumraksta iesniedzēja mātei un māsai kā trešās valsts valstspiederīgajām 
reglamentē Vīzu kodeksa noteikumi.

Vīzu kodeksa 6. panta 1. punktā paredzēts, ka vīzas pieteikumu „izskata un par to pieņem 
lēmumu tās kompetentās dalībvalsts konsulāts, kuras jurisdikcijā ir pieteikuma iesniedzēja 
likumīgā dzīvesvieta”.

Saskaņā ar Vīzu kodeksa 6. panta 2. punktu „kompetentās dalībvalsts konsulāts izskata 
pieteikumu un pieņem lēmumu par pieteikumu, kuru iesniedzis trešās valsts valstspiederīgais, 
kas likumīgi, bet ne pastāvīgi, uzturas attiecīgās trešās valsts jurisdikcijā, ja pieteikuma 
iesniedzējs ir pietiekami pamatojis, kādēļ iesniedz pieteikumu (šajā konsulātā)”. Vīzu kodeksa 
piemērošanas vadlīniju1 II daļas 2.8. punktā ir noteikts, ka konsulāts novērtē, vai pieteikuma 
iesniedzēja pamatojums ir pieņemams.

Kompetentā dalībvalsts ir tā, kura ir galvenais vai vienīgais galamērķis, vai — gadījumā, ja ir 
vairāki plānotie galamērķi, no kuriem nevienu nevar uzskatīt par galveno — dalībvalsts, kuras 
ārējo robežu pieteikuma iesniedzējs paredz šķērsot, lai ieceļotu Šengenas zonā.

Tādēļ kompetentais konsulāts lūgumraksta iesniedzēja mātes un māsas vīzas pieteikumu 
apstrādei ir Itālijas konsulāts Alžīrā.

Saskaņā ar Vīzu kodeksa 19. panta 1. punktu konsulātam jāpieņem un jāizskata vīzas 
pieteikums, kas uzskatāms par pieņemamu (t. i., tas ir iesniegts Vīzu kodeksa 9. panta 
1. punktā noteiktajā laikā, tajā ir ietverti 10. panta 3. punkta a)–c) apakšpunktā uzskaitītie 
dokumenti, ir iegūti pieteikuma iesniedzēja biometriskie dati (attiecīgajā gadījumā) un ir 
iekasēta vīzas nodeva). Pieteikuma iesniedzēja pierādījumu par to, vai viņam ir pietiekami 
iztikas līdzekļi, novērtē tikai pieteikuma izskatīšanas gaitā; tas neietilpst pieņemamības 
kritērijos.

Turklāt Vīzu kodeksā nav iekļauti noteikumi attiecībā uz to personu uzturēšanās valsti, kas 
apmaksā pieteikuma iesniedzēja ceļošanas izdevumus.

Šajā gadījumā Itālijas konsulātam Alžīrā bija jāpieņem pieteikumi, ja izpildīti pieņemamības 
kritēriji, un izskatīšanas laikā jāpārbauda dokumenti un informācija, kas sniegti, lai pierādītu, 
ka pieteikuma iesniedzējām ir pietiekami finanšu līdzekļi. Šķiet, ka šādi dokumenti tika 
iesniegti un lūgumraksta iesniedzējs paredzēja finansēt abu sieviešu uzturēšanos Itālijā. Ja 
Itālijas konsulāts Alžīrā nebūtu varējis pārbaudīt Apvienotajā Karalistē izsniegtu dokumentu, 
ko lūgumraksta iesniedzējs sagādājis kā apliecinājumu tam, ka spēj segt uzturēšanās 
izmaksas, autentiskumu un ticamību, tad tas būtu varējis sazināties ar Itālijas konsulātu 
Londonā, kas ir lietas kursā par dažādajiem uzturēšanās tiesību dokumentiem Apvienotajā 
Karalistē un būtu spējis pārbaudīt bankas konta izrakstus utt.

                                               
1 Komisijas 2010. gada 19. marta Īstenošanas lēmums Nr. (2010)1620 galīgā redakcija, ar ko izveido 
Rokasgrāmatu vīzas pieteikumu apstrādei un izmaiņu izdarīšanai izsniegtajās vīzās.
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Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, var secināt, ka Itālijas iestādes ir 
pareizi piemērojušas Vīzu kodeksa noteikumus par kompetentās dalībvalsts noteikšanu. 
Attiecībā uz pieņemamības noteikumu piemērošanu Komisija sazināsies ar Itālijas varas 
iestādēm, lai iegūtu sīkāku informāciju par šo lietu un varētu pārbaudīt, vai konsulārās 
iestādes ir pārkāpušas ES tiesību aktus attiecībā uz vīzas pieteikumu apstrādi. Tomēr šajā 
saistībā būtu jājautā lūgumraksta iesniedzējam, vai viņš atļauj izpaust savu identitāti un 
personas datus saziņā ar Itālijas varas iestādēm.

4. Nākamā Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. oktobrī

Komisija sazinājās ar Itālijas iestādēm par savos sākotnējos konstatējumos minētajiem 
jautājumiem, tostarp (iepriekš prasot lūgumraksta iesniedzējam sīkāku informāciju un 
saņemot viņa piekrišanu) nosūtīja abu attiecīgo personu datus Itālijas iestādēm, lai tās 
sameklētu attiecīgos pieteikumus un pārbaudītu, kā norisinājusies to izskatīšana. Itālijas 
iestādes Komisijai ir darījušas zināmu, ka to reģistros nav atrodama informācija par to, ka 
pieteikuma iesniedzējas būtu vērsušās Itālijas konsulārajos dienestos vai pie pakalpojumu 
sniedzēja.

Secinājums

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegtajām ziņām, varētu domāt, ka Itālijas iestādes 
nav pareizi piemērojušas Vīzu kodeksa noteikumus par pieteikumu pieņemamību. Tomēr, tā 
kā nav pieejami nekādi Itālijas iestādēs reģistrēti dati, nav iespējams izdarīt nepārprotamus 
secinājumus.

Komisija piezīmē, ka Itālijas iestādes turklāt norādījušas, ka noraidīt vīzas pieteikumus pie 
vīzu izsniegšanas lodziņa nav to ierastā prakse.


