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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0353/2012, którą złożył R.A. (Włochy) w sprawie problemów 
z wydawaniem wiz turystycznych krewnym z Algierii przez włoskie służby 
dyplomatyczne

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest obywatelem Włoch pochodzącym z Algierii i mieszkającym 
w Wielkiej Brytanii.

Włoski konsulat w Londynie odmówił wydania wiz turystycznych na wycieczkę do Rzymu 
jego matce i siostrze, podobnie jak włoski konsulat w Algierze, i podał uzasadnienia, które 
zdaniem składającego petycję są niejasne.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 lipca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 18 grudnia 2012 r.

Składający petycję, obywatel Włoch pochodzący z Algierii i mieszkający w Wielkiej 
Brytanii, zgłasza skargę w związku z problemami, z jakimi zetknęły się jego matka i siostra, 
obywatelki i mieszkanki Algierii, składając wniosek o wizę we włoskim konsulacie w 
Algierze.

Matka i siostra składającego petycję nie wchodzą w zakres definicji „członka rodziny” 
zawartej w art. 2 dyrektywy 2004/38/WE. Ponadto żadne elementy informacji 
udostępnionych Komisji nie wskazują na to, by matka i siostra składającego petycję mogły 
zostać objęte zakresem art. 3 ust. 2 dyrektywy 2004/38/WE.
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W związku z tym wydaje się, że matce i siostrze składającego petycję nie przysługuje prawo 
do swobodnego przepływu na mocy dyrektywy 2004/38/WE. Wydawanie wiz obywatelom 
państw trzecich, jak w przypadku matki i siostry składającego petycję, regulowane jest zatem 
przepisami kodeksu wizowego.

Kodeks wizowy (art. 6 ust. 1) przewiduje, że wniosek wizowy „jest rozpatrywany i decyzja w 
jego sprawie jest podejmowana przez konsulat właściwego państwa członkowskiego, w 
którego obszarze właściwości legalnie mieszka osoba ubiegająca się o wizę”.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 kodeksu wizowego „konsulat właściwego państwa członkowskiego 
rozpatruje wniosek złożony przez obywatela państwa trzeciego, który legalnie przebywa, ale 
nie mieszka w obszarze właściwości tego konsulatu, oraz podejmuje decyzję w jego sprawie, 
jeżeli osoba ubiegająca się o wizę uzasadniła złożenie wniosku w tym konsulacie”. W części 
II pkt 2.8 wytycznych dotyczących wdrażania kodeksu wizowego1 przewidziano, że konsulat 
ocenia, czy uzasadnienie podane przez ubiegającego się o wizę jest możliwe do przyjęcia.

Właściwe państwo członkowskie jest państwem głównego lub jedynego miejsca docelowego 
lub, w przypadku gdy planowany pobyt obejmuje szereg miejsc docelowych, z których żadne 
nie może zostać uznane za główne miejsce docelowe – państwem członkowskim, którego 
granicę zewnętrzną osoba ubiegająca się o wizę zamierza przekroczyć w celu wjazdu do 
strefy Schengen.

W związku z powyższym konsulatem właściwym do rozpatrzenia wniosku wizowego matki i 
siostry składającego petycję jest włoski konsulat w Algierze.

Zgodnie z Art. 19 ust. 1 kodeksu wizowego uznany za dopuszczalny wniosek wizowy (tzn. 
złożony w okresie przewidzianym w art. 9 ust. 1 kodeku wizowego i zawierający elementy 
określone w art. 10 ust. 3 lit. a–c) – ponadto (w stosownych przypadkach) konieczne jest 
pobranie danych biometrycznych starającego się o wizę oraz uiszczenie opłaty wizowej) musi 
zostać przyjęty i rozpatrzony przez konsulat. Kwestia posiadania wystarczających środków 
utrzymania jest oceniana dopiero na etapie rozpatrywania wniosku i nie wchodzi w skład 
kryteriów dopuszczalności.

Ponadto kodeks wizowy nie zawiera postanowień odnoszących się do zamieszkania osób, 
które pokrywają koszty podróży starającego się o wizę.

W omawianym przypadku włoski konsulat w Algierze powinien przyjąć wnioski wizowe, 
jeżeli tylko zostały spełnione kryteria dopuszczalności, a w trakcie rozpatrywania wniosków 
sprawdzić dokumenty i informacje dostarczone w celu dowiedzenia posiadania przez osoby 
starające się o wizę wystarczających środków finansowych. Wydaje się, że takie dokumenty 
zostały przedstawione, a składający petycję miał pokryć koszty pobytu obu kobiet we 
Włoszech. Jeżeli włoski konsulat w Algierze nie był w stanie sprawdzić autentyczności i 
wiarygodności dokumentów przedstawionych jako dowód, że składający petycję był w stanie 

                                               
1 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 19 marca 2010 r. ustanawiająca podręcznik do rozpatrywania wniosków 
wizowych i zmieniania wydanych wiz – (2010)1620 wersja ostateczna.



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

PL

pokryć wspomniane koszty pobytu, ze względu na to, że liczne dokumenty sporządzone 
zostały w Zjednoczonym Królestwie, można było skontaktować się z włoskim konsulatem w 
Londynie, któremu doskonale znajome są różne formy zezwolenia na pobyt wydawane w 
Zjednoczonym Królestwie i który byłby w stanie zweryfikować wyciągi bankowe itp.

Z informacji przekazanych przez składającego petycję wynika, że organy włoskie prawidłowo 
wdrożyły przepisy kodeksu wizowego dotyczące ustalenia właściwego państwa 
członkowskiego. Jeżeli chodzi o wykonanie przepisów dotyczących dopuszczalności, 
Komisja skontaktuje się z włoskimi władzami w celu zwrócenia się o dokładniejsze 
informacje o tej sprawie, aby ustalić, czy organy konsularne złamały przepisy UE w zakresie 
rozpatrywania wniosków wizowych. W tym celu jednak należy zwrócić się do składającego 
petycję o zgodę na ujawnienie jego tożsamości i danych osobowych przy kontaktowaniu się z 
władzami włoskimi.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 października 2013 r.

W kontaktach z włoskimi organami Komisja podjęła kwestie będące przedmiotem 
początkowych uwag, w tym (po zwróceniu się do składającego petycję o szczegółowe 
informacje i po wyrażeniu przez składającego petycję zgody) przekazując dane osobowe obu 
zainteresowanych osób, aby włoskie organy mogły odszukać odnośne wnioski i sprawdzić tok 
rozpatrywania sprawy. Organy Włoch poinformowały Komisję, że nie odnotowały, by osoby 
starające się o wizę zwróciły się do konsulatu lub do podmiotu świadczącego usługi. 

Podsumowanie

W oparciu o informacje przekazane przez składającego petycję wydaje się, że władze włoskie 
nie zastosowały prawidłowo przepisów kodeksu wizowego odnoszących się do 
dopuszczalności. Jednak w związku z brakiem akt po stronie władz włoskich, sformułowanie 
ostatecznych wniosków nie jest możliwe.

Komisja zwraca ponadto uwagę na fakt, iż organy włoskie twierdzą, że odrzucanie wniosków 
o wizę w punkcie obsługi nie należy do zwyczajowej praktyki.


