
CM\1010193RO.doc PE502.139v03-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

30.10.2013

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0353/2012, adresată de R. A., de cetățenie italiană, privind problemele 
referitoare la acordarea de vize turistice unor rude algeriene de către autoritățile 
diplomatice italiene

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este cetățean italian de origine algeriană cu reședința în Regatul Unit.

Consulatul Italiei din Londra a refuzat să le acorde vize turistice mamei și surorii acestuia 
pentru ca ele să facă o călătorie la Roma; de asemenea, și Consulatul Italiei din Alger a 
refuzat acordarea unor astfel de vize, oferind, după părerea petiționarului, motivații neclare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 iulie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 18 decembrie 2012

Petiționarul, cetățean italian de origine algeriană care locuiește în Regatul Unit, se plânge de 
problemele pe care mama și sora sa, care au cetățenie algeriană și locuiesc în Algeria, le-au 
întâmpinat la solicitarea unei vize, la Consulatul italian din Alger.

Mama și sora petiționarului nu intră sub incidența definiției „membrilor de familie” prevăzută 
la articolul 2 din Directiva 2004/38/CE. În plus, din informațiile de care dispune Comisia, nu 
există elemente care să indice faptul că mama și sora petiționarului ar intra sub incidența
domeniului de aplicare al articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2004/38/CE.

Prin urmare, mama și sora petiționarului nu par să beneficieze de dreptul la liberă circulație în 
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temeiul Directivei 2004/38/CE. Așadar, eliberarea unei vize pentru un resortisant al unei țări 
terțe, cum sunt mama și sora petiționarului, este reglementată prin dispozițiile Codului 
vizelor.

La articolul 6 alineatul (1), Codul vizelor prevede următoarele: „Consulatul statului membru 
competent în jurisdicția căruia solicitantul își are reședința legală examinează și decide cu 
privire la cerere”.

Conform articolului 6 alineatul (2) din Codul vizelor, „consulatul statului membru competent 
examinează și decide cu privire la o cerere depusă de un resortisant al unei țări terțe prezent în 
mod legal, dar care nu își are reședința în jurisdicția sa, în cazul în care solicitantul a justificat 
solicitarea vizei la consulatul respectiv”. Partea II punctul 2.8 din orientările privind aplicarea 
Codului vizelor1 precizează faptul că responsabilitatea de constata acceptabilitatea justificării 
prezentate de solicitant revine consulatului.

Statul membru competent este statul destinației principale sau al destinației unice ori, în cazul 
șederilor intenționate care acoperă mai multe destinații dintre care niciuna nu poate fi 
considerată drept destinație principală, statul membru a cărui frontieră externă solicitantul 
intenționează să o treacă pentru a intra în spațiul Schengen.

Prin urmare, consulatul competent pentru procesarea cererilor de vize depuse de mama și sora 
petiționarului este Consulatul italian din Alger.

Conform articolului 19 alineatul (1) din Codul vizelor, o cerere de viză considerată admisibilă 
[cererea trebuie depusă în termenele stabilite de Codul de vize – articolul 19 alineatul (1) și să 
conțină elementele prevăzute la articolul 10 alineatul (3) literele (a)-(c), datele biometrice ale 
solicitantului trebuie să fi fost colectate (după caz), iar taxa de viză trebuie să fi fost 
percepută] trebuie să fie acceptată și examinată de consulat. Chestiunea dovedirii deținerii, de 
către solicitant, a unor mijloace suficiente de întreținere trebuie evaluată numai în timpul 
examinării cererii și nu face parte din criteriile de admisibilitate.

Totodată, Codul vizelor nu conține dispoziții privind reședința persoanelor care plătesc 
cheltuielile de călătorie ale solicitantului.

În cazul de față, Consulatul italian din Alger ar fi trebuit să accepte cererile dacă respectivele 
criterii de admisibilitate au fost îndeplinite, iar pe durata examinării ar fi trebuit să verifice 
documentația și informațiile furnizate pentru a dovedi că solicitanții dispun de suficiente 
mijloace financiare. Se pare că această documentație a fost prezentată și că petiționarul urma 
să-și asume cheltuielile pentru șederea celor două femei în Italia. În cazul în care, din cauza 
diverselor documente provenite din Regatul Unit, Consulatul italian din Alger nu a fost în 
măsură să verifice autenticitatea și fiabilitatea documentației prezentate pentru a susține faptul 
că petiționarul era în măsură să acopere cheltuielile șederii, ar fi putut fi contactat Consulatul 
italian din Londra, care cunoaște diversele permise de reședință emise de Regatul Unit și care 
ar fi putut verifica situațiile financiare etc.

                                               
1 Decizia de punere în aplicare nr. (2010) 1620 final din 19 martie 2010 de stabilire a Manualului privind 
prelucrarea cererilor de viză și modificarea vizelor eliberate.



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

RO

Pe baza informațiilor transmise de petiționar, se pare că autoritățile italiene au aplicat în mod 
corect dispozițiile Codului vizelor privind stabilirea statului membru competent. În ceea ce 
privește aplicarea dispozițiilor privind admisibilitatea, Comisia va contacta autoritățile italiene 
pentru a solicita informații mai detaliate despre acest caz, astfel încât să verifice dacă 
autoritățile consulare au încălcat legislația UE în contextul procesării cererilor de viză. Totuși, 
în acest scop, petiționarul ar trebui să fie întrebat dacă este de acord cu dezvăluirea identității 
sale și a datelor sale cu caracter personal atunci când vor fi contactate autoritățile italiene.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 30 octombrie 2013

Comisia a abordat aspectele tratate în observațiile sale inițiale cu autoritățile italiene, inclusiv 
(după ce a obținut detalii și aprobarea de la petiționar) transmiterea datelor personale ale celor 
două persoane în cauză, pentru ca autoritățile italiene să poată identifica cererile în chestiune 
și verifica modul în care a fost procesat dosarul. Autoritățile italiene au informat Comisia că 
nu au înregistrat din partea solicitanților nicio cerere către serviciile consulare și nici către 
prestatorul de servicii.

Concluzie

Pe baza informațiilor furnizate de petiționar, se pare că autoritățile italiene nu a aplicat în mod 
corect prevederile Codului vizelor privind admisibilitatea. Cu toate acestea, în lipsa oricăror 
evidențe din partea autorităților italiene, nu se poate trage o concluzie clară.

Comisia observă că autoritățile italiene au declarat, printre altele, că respingerea cererilor de 
viză la ghișeu nu reprezintă un procedeu obișnuit.


