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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0353/2012, ktorú predkladá R. A., taliansky štátny občan, 
o problémoch s vydávaním turistických víz alžírskym príbuzným talianskymi 
diplomatickými orgánmi

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície je taliansky štátny občan alžírskeho pôvodu, ktorý má pobyt v Spojenom 
kráľovstve.

Taliansky konzulárny úrad v Londýne odmietol vydať turistické víza jeho matke a sestre na 
cestu do Ríma, rovnako ako taliansky konzulárny úrad v Alžírsku, a poskytol vysvetlenie, 
ktoré predkladateľovi petície pripadá nejasné.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 6. júla 2012. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 18. decembra 2012)

Predkladateľ petície, taliansky štátny príslušník alžírskeho pôvodu, ktorý má pobyt 
v Spojenom kráľovstve, sa sťažuje na problémy, s ktorými sa stretla jeho matka a sestra 
(alžírske štátne občianky s pobytom v Alžírsku) pri podaní žiadosti o víza na talianskom 
konzulárnom úrade v Alžírsku.

Na matku a sestru predkladateľa petície sa nevzťahuje vymedzenie pojmu „rodinného 
príslušníka“ podľa článku 2 smernice 2004/38/ES. Podľa informácií Komisie nič 
nenaznačuje, že by matka a sestra predkladateľa petície patrili do rozsahu pôsobnosti článku 3 
ods. 2 smernice 2004/38/ES.
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Z toho vyplýva, že ani matka, ani sestra predkladateľa petície nemá právo na voľný pohyb 
podľa smernice 2004/38/ES. Vydávanie víz štátnym príslušníkom tretích krajín, ako sú 
napríklad matka a sestra predkladateľa petície, je teda upravené ustanoveniami vízového 
kódexu.

Vo vízovom kódexe (článok 6 ods. 1) sa stanovuje, že žiadosť o vydanie víza „preskúma 
a rozhodne o nej konzulárny úrad príslušného členského štátu, v ktorého jurisdikcii sa 
žiadateľ oprávnene zdržiava“.

Podľa článku 6 ods. 2 vízového kódexu „konzulárny úrad príslušného členského štátu 
preskúma a rozhodne o žiadosti podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny, ktorý sa legálne 
zdržiava, ale nemá pobyt v jeho jurisdikcii, a to v prípade, ak žiadateľ odôvodnil podanie 
žiadosti na tomto konzulárnom úrade“. V usmerneniach na vykonávanie vízového kódexu1, 
časť II, bod 2.8, sa spresňuje, že úlohou konzulárneho úradu je zvážiť prípustnosť 
odôvodnenia uvedeného žiadateľom.

Oprávnený členský štát je štát, ktorého územie predstavuje hlavnú alebo jedinú destináciu 
alebo, v prípade, že návšteva úmyselne zahŕňa niekoľko destinácií, pričom ani jednu z nich 
nie je možné pokladať za hlavnú destináciu, ten členský štát, ktorého vonkajšie hranice má 
žiadateľ v úmysle prekročiť ako prvé na účel vstupu do schengenského priestoru.

Konzulárnym úradom, ktorý je oprávnený spracovať žiadosti o víza matky a sestry 
predkladateľa petície, je taliansky konzulárny úrad v Alžírsku.

Podľa článku 19 ods. 1 vízového kódexu musí konzulárny úrad prijať a preskúmať žiadosť 
o vízum, ktorá sa pokladá za prípustnú (t. j. žiadosť musí byť podaná v lehote uvedenej 
v článku 9 ods. 1 vízového kódexu, musí obsahovať náležitosti uvedené v článku 10 ods. 3 
písm. a) až c), musia byť odobraté biometrické údaje žiadateľa (ak je to možné) a vybral sa 
vízový poplatok). Vydanie potvrdenia pre žiadateľa o tom, že má dostatočné prostriedky na 
pobyt, sa neposudzuje v rámci kritérií prípustnosti a má sa posúdiť až pri preskúmaní žiadosti.

Vízový kódex neobsahuje ustanovenia o pobyte osôb, ktoré hradia cestovné výdavky 
žiadateľa o vízum.

V tomto konkrétnom prípade by taliansky konzulárny úrad v Alžírsku mal prijať žiadosti, ak 
boli splnené kritériá prípustnosti, a v priebehu preskúmania by mal overiť doklady 
a informácie poskytnuté ako dôkaz o tom, že žiadateľky majú dostatočné finančné 
prostriedky. Zdá sa, že takéto doklady boli predložené a výdavky na pobyt oboch žien 
v Taliansku hradil predkladateľ petície. Ak taliansky konzulárny úrad v Alžírsku nedokázal 
overiť pravosť a spoľahlivosť dokladov predložených ako dôkaz o tom, že predkladateľ 
petície je schopný uhradiť náklady na pobyt, keďže rôzne doklady pochádzali zo Spojeného 
kráľovstva, mohol sa obrátiť na taliansky konzulárny úrad v Londýne, ktorý je oboznámený 
s rôznymi právami na pobyt poskytovanými Spojeným kráľovstvom a ktorý by bol schopný 

                                               
1 Vykonávacie rozhodnutie Komisie K 2010(1620) v konečnom znení z 19. marca 2010, ktorým sa ustanovuje 
príručka pre spracovanie žiadostí o víza a úpravu udelených víz.
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overiť napr. výpis z bankového účtu a pod.

Podľa informácií predkladateľa petície sa zdá, že talianske orgány správne uplatnili 
ustanovenia vízového kódexu na určenie oprávneného členského štátu. Pokiaľ ide 
o uplatnenie ustanovení o prípustnosti, Komisia sa obráti na talianske orgány, aby ich 
požiadala o podrobnejšie informácie o tejto veci s cieľom overiť, či konzulárne úrady 
neporušili právo EÚ v oblasti spracovania žiadostí o vízum. V tejto súvislosti bude potrebné 
spýtať sa predkladateľa petície, či povolí zverejnenie svojej totožnosti a osobných údajov pri 
kontaktovaní talianskych orgánov.

4. Doplňujúca odpoveď Komisie (doručená 30. októbra 2013)

Komisia riešila otázky uvedené v prvých pripomienkach k petícii s talianskymi orgánmi 
vrátane poskytnutia osobných údajov dvoch dotknutých osôb (na základe zistenia podrobností 
a získania súhlasu predkladateľa petície) s cieľom umožniť talianskym orgánom vyhľadať 
príslušné žiadosti a overiť ich spracovanie. Talianske orgány informovali Komisiu, že nemajú 
žiadny záznam o tom, že by sa žiadateľky o vízum obrátili na ich konzulárne služby alebo 
poskytovateľa konzulárnych služieb.

Záver

Podľa informácií predkladateľa petície by sa zdalo, že talianske orgány nesprávne uplatnili 
ustanovenia vízového kódexu o prípustnosti. Keďže však neexistujú žiadne dostupné záznamy 
talianskych orgánov, nie je možné dospieť k jednoznačnému záveru.

Komisia upozorňuje, že talianske orgány takisto uviedli, že obvykle nezamietajú žiadosti 
o víza na oddelení.


