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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

19.12.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1252/2012, внесена от Грегъри Бартън, с британско гражданство, 
относно предполагаеми затруднения при получаване на виза за съпругата 
му, която е с тайландско гражданство, във френското консулство в Банкок 
(Тайланд)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията живее в Банкок (Тайланд) и се оплаква от трудностите, които 
е срещнал, когато е кандидатствал във френското консулство в града за краткосрочна 
виза за съпругата си, с цел посещение в Париж. Вносителят на петицията счита, че 
правото на ЕС не е спазено, с оглед на пречките, които е срещнал при искането за виза, 
която е успял да получи единствено след продължително настояване и плащане на 
пари. Той описва също агресивния и заплашителен начин, по който са се отнасяли с 
него. Той иска поведението на консулството да бъде разследвано, по-специално, тъй 
като, както казва той, такива ситуации често се случват там.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 януари 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 юни 2013 г.

Жалбата на вносителя на петицията се основава на два различни случая, при които са 
възникнали проблеми.

Първият се отнася до трудности при получаване от френското консулство в Банкок на 
виза за член на семейството на гражданин на ЕС. В жалбата по-специално се 
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подчертава липсата на информация и на достъпност на услугата, плащане в размер на 
30 EUR, въпреки че визата следва да бъде издадена безплатно, и липсата на гаранции 
по отношение на периода, необходим за получаване на визата.

Вторият случай се отнася до отказа на посолството на Франция в Банкок да издаде виза 
на братовчедка на съпругата на вносителя на петицията да пътува до Франция със 
семейството и приятелите на вносителя на петицията. В същото време е била издадена 
виза на бившата секретарка на вносителя на петицията за същото пътуване. Вносителят 
на петицията твърди, че френското консулство не е приложило последователни 
стандарти и го обвинява в дискриминация, основана на възраст, неспазване на 
процесуалните права и неспособност да осигури реална процедура за обжалване за 
кандидатите за виза за краткосрочен престой. Вносителят на петицията също така 
предлага изменения на Визовия кодекс и Наръчника за обработването на заявления за 
визи.

Двата случая, представени от вносителя на петицията, следва да се анализират 
поотделно, тъй като правната рамка, приложима към тях, е различна.

Първи случай:

Съгласно член 5, параграф 2 от Директива 2004/38/ЕО от членовете на семейството, 
които не са граждани на държава членка, се изисква само да притежават входна виза в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 539/2001 или в съответствие с националното 
законодателство, когато това е необходимо. В него се уточнява, че държавите членки 
осигуряват на такива лица всички необходими улеснения за получаване на 
необходимите визи. Тези визи се издават безплатно, в най-кратък срок и въз основа на 
ускорена процедура.

Франция е транспонирала правилно тази разпоредба на директивата в член R121-1 на 
Кодекса за влизане и пребиваване на чужденци и за правото на убежище. Този член 
предвижда, че консулските служби трябва да издадат исканата виза въз основа на 
доказателство за семейни връзки безплатно, в най-кратък срок и по ускорена 
процедура. За тази виза се осигуряват всички улеснения.

Независимо от това Комисията е получила няколко оплаквания от граждани на ЕС, 
разочаровани от липсата на информация или лошото качество на информацията, 
предоставена от някои френски консулски служби. Комисията, следователно, се свърза 
с френските органи през април 2013 г. по отношение на различното качеството на 
предоставената информация за визи за членовете на семействата на граждани на ЕС и 
приканвайки ги да се подобри информацията, предоставяна от френските посолства и 
консулства, а също и информацията, която е на разположение на обществеността.

Втори случай:

Вторият случай касае отказа на френското консулство в Банкок да издаде виза на 
братовчедката на съпругата на вносителя на петицията за пътуване с вносителя на 
петицията, докато на секретарката на вносителя на петицията е издадена виза за същото 
пътуване.
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Във връзка с този отказ, вносителят на петицията внася няколко жалби относно 
предполагаемо нарушаване от страна на френското консулство в Банкок на 
Регламент (ЕО) № 810/2009 за създаване на Визов кодекс на Общността (Визовия 
кодекс)1, на Решение C (2010) 1620 на Комисията за създаване на Наръчник за 
обработване на заявления за издаване на визи (Наръчника) и на Хартата на основните 
права на Европейския съюз (Хартата). Вносителят на петицията също така твърди, че 
Франция не спазва разпоредбите на Визовия кодекс относно правото на обжалване на 
отказ за издаване на виза. Накрая вносителят на петиция предлага да се направят 
няколко изменения на Визовия кодекс и на Наръчника.

Много от жалбите на вносителя на петицията са изключително или предимно въз 
основа на Наръчника. Поради тази причина е необходимо първо да се поясни, че 
Наръчникът, както е посочено в неговия предговор, не създава каквито и да било 
законово обвързващи задължения за държавите членки, нито определя каквито и да 
било нови права и задължения за лицата, които биха могли да бъдат засегнати от него. 
Целта на Наръчника е единствено да се определят оперативните инструкции (насоки, 
най-добри практики и препоръки) за изпълнението на задачи от консулските служители 
на държавите членки и други органи, отговорни за разглеждане и вземане на решения 
по заявления за издаване на визи.

Вносителят на петицията твърди на първо място, че френското консулство в Банкок не 
е приложило последователни стандарти за издаване и отказ на визи в случая на двамата 
кандидати, както и че консулството е дискриминирало братовчедката на съпругата на 
вносителя на петицията на основание възраст. Вносителят на петицията посочва, че е 
обжалвал това решение за отказ пред компетентния апелативен орган във Франция. Той 
не посочва дали към момента на внасяне на неговата петиция е било взето решение по 
тази жалба, нито какво е било това решение, ако е имало такова. При липса на 
информация относно решението по жалбата не е възможно да се направи окончателна 
оценка на отказа за издаване на виза и, по този начин, на твърденията на вносителя на 
петицията по тази конкретна точка. Независимо от това, по-долу е представена 
предварителна оценка на тези твърдения.

Общите правила, регулиращи издаването на шенгенски визи за краткосрочно 
пребиваване, са посочени във Визовия кодекс. Консулските служби на държавите 
членки са отговорни за прилагането на тези правила и оценката на индивидуалните 
молби. Съгласно Визовия кодекс, кандидатите за виза следва да представят определени 
документи, с които обосновават, че изпълняват условията за влизане, установени с 
Кодекса на шенгенските граници, и които предоставят възможност за оценка на 
намерението на кандидатите да напуснат територията на държавите членки от 
Шенгенското пространство преди изтичането на визата, за която кандидатстват. В 
съответствие с член 21, параграф 7 от Визовия кодекс за проверка на условията за 
влизане и оценка на риска, „разглеждането на заявлението се основава главно на 
автентичността и надеждността на представените документи, както и на истинността и 
надеждността на направените от кандидата декларации“. В действителност, съгласно 
разпоредбите на член 32, параграф 1, буква б) от Визовия кодекс, виза следва да бъде 
отказана, ако консулските служители имат основателни съмнения относно 

                                               
1 ОВ L 243, 15.9.2009 г., стр. 1.
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автентичността на приложените документи, представени от кандидата, истинността на 
тяхното съдържание, надеждността на направените изявления или намерението му да 
напусне територията на държавите членки преди изтичането на визата, за която 
кандидатства.

Според информацията, предоставена от вносителя на петицията, братовчедката на 
съпругата на вносителя на петицията е била уведомена, че причината да й бъде 
отказано издаването на виза е, че „предоставената информация относно обосновката на 
целта и условията на планирания престой не е надеждна“. Вносителят на петицията 
твърди, че приложените документи от двамата кандидати са били почти идентични, но, 
според информацията, предоставена от вносителя на петицията, двамата кандидати 
имат различна националност, секретарката на вносителя на петиция е била пенсионер и 
сама е покрила разноските за пътуването си, докато братовчедката на съпругата на 
вносителя на петицията е била студентка и вносителят на петицията е предложил да 
покрие разноските за нейното пътуване. Поради тази причина изглежда, че внесените 
заявления и приложените документи не са били идентични и могат да бъдат оценени по 
различен начин от консулството.

Както беше припомнено от вносителя на петицията, в съображение 29 от Визовия 
кодекс се заявява, че регламентът зачита основните права и спазва принципите, 
признати по-специално от Конвенцията на Съвета на Европа за защита на правата на 
човека и основните свободи и от Хартата. Правото на лицата да не бъдат 
дискриминирани на основание възраст е част от тези два инструмента в областта на 
основните права. Нещо повече, член 39, параграф 3 от Визовия кодекс специално 
постановява, че консулските служители не дискриминират лица на основание пол, 
расов или етнически произход, религия или вяра, увреждания, възраст или сексуална 
ориентация. Въпреки това, при вземането на решение за издаване или отказ за издаване 
на виза, консулските служители трябва да разглеждат всяко заявление поотделно и да 
проверяват дали всички изисквания са изпълнени, както и че не са налице основания за 
отказ. Издаване на виза на един кандидат и отказ за издаване на друг, дори ако някои 
придружаващи документи на двамата кандидати са сходни, не означава, че консулските 
служители дискриминират кандидата, чието заявление за издаване на виза получава 
отказ. Възможно е след индивидуална оценка на всяко от заявленията, посочени от 
вносителя на петицията, които са имали различни характеристики и някои 
придружаващи документи са се различавали, консулските служители да са достигнали 
до различни решения за това дали да се издаде виза във всеки конкретен случай, при 
пълно зачитане на принципа на недискриминация.

Вносителят на петицията също така се оплаква, че френското консулство в Банкок не е 
спазило процесуалните права на кандидатката, като не се е свързало с нея, преди да й 
откаже издаването на виза. В съответствие с член 21, параграф 8 от Визовия кодекс, 
при разглеждането на дадено заявление консулствата имат възможност да поканят 
кандидата на интервю и да поискат допълнителни документи. Това обаче не е 
задължение за консулските служби. Ако консулските служби са в състояние да 
направят оценка, основана на информацията, с която разполагат, те не са задължени да 
поискат интервю.
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По отношение на процедурата по обжалване вносителят на петицията твърди, че 
начинът, по който процедурата по обжалване е организирана във френското 
национално законодателство не е в съответствие с Визовия кодекс. Съгласно член 32, 
параграф 3 от Визовия кодекс „(..) Жалбите се завеждат (..) в съответствие с 
националното законодателство на тази държава членка. (..)". Следователно Кодексът 
изрично признава процедурната независимост на държавите членки в тази връзка. 
Въпреки това тази процедурна независимост е ограничена от принципите на правото на 
Съюза, като например правото на ефективни правни средства за защита, залегнало в 
член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Въз основа на 
информацията, с която разполага, Комисията е на мнение, че процедурата по 
обжалване, установена във френското национално законодателство, е в съответствие с 
правото и принципите на ЕС, включително член 47 от Хартата.

Отказът за издаване на виза не пречи на кандидата да кандидатства отново. Съгласно 
член 21, параграф 9 от Визовия кодекс, предишен отказ за издаване на виза не води до 
автоматичен отказ по ново заявление. Ново заявление за издаване на виза се оценява 
въз основа на цялата налична информация.

Във връзка с формуляра за отказ за издаване на виза вносителят на петиция твърди, че 
приложение VI към Визовия кодекс, което установява стандартния формуляр за отказ, 
следва да включва и раздел, в който консулските служби биха могли да обяснят 
подробно причините за отказа. В действителност стандартният формуляр вече съдържа 
раздел „забележки“, в който е възможно да се обяснят по-подробно основанията за 
отказ. Понастоящем обаче не съществува задължение за използването на това 
допълнително пространство. 

Що се отнася до предложението на вносителя на петицията за връщане на визовата 
такса в случай на „нарушение на процесуалните права“ от консулските служители, то 
само националните съдилища имат право, когато е необходимо, да разпоредят на 
държава членка да предостави обезщетение за загуби или вреди, понесени от лица в 
резултат на нарушение на правото на Европейския съюз. Въпреки това 
възстановяването на визова такса не е възможно, когато заявлението за издаване на 
виза е било счетено за допустимо.

По отношение на предложението на вносителя на петицията да се премахне 
възможността държавите членки да възлагат на външни изпълнители дейности в тази 
област, съгласно действащото право на Европейския съюз, както и като основен 
принцип, държавите членки остават отговорни за приемане и обработване на заявления 
за издаване на визи. Визовият кодекс предвижда правна рамка за възлагане на външни 
изпълнители на приемането на заявления за издаване на виза само като крайна мярка; 
приоритет се дава на сътрудничеството между държавите—членки на Европейския 
съюз, например чрез създаването на общи центрове за кандидатстване за виза. 
Различните задачи, които могат да бъдат извършвани от външен изпълнител, са 
изброени и изключват всякакъв преглед или оценка на заявлението.

Промените в действащите визови правила ще се проучат като част от преразглеждането 
на Визовия кодекс, което Комисията възнамерява да представи в края на 2013 г. въз 
основа на доклад на Комисията за оценка на прилагането на Визовия кодекс през 
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първите три години. На 25 март започна обществена консултация онлайн на тема 
„Подобряване на процедурите за получаване на шенгенски визи за краткосрочно 
пребиваване“ и тя ще продължи до 17 юни 2013 г. Комисията възнамерява да предложи 
начини за подобряване, улесняване и стандартизиране на процедурите за 
добросъвестните пътници, като същевременно запази възможността държавите членки 
да предприемат действия във връзка с рисковете, свързани с някои пътници по 
отношение на незаконната миграция или сигурността1. Наръчникът ще бъде изменен в 
контекста на преразглеждането на Визовия кодекс.

Заключение

Въз основа на информацията, предоставена от вносителя на петицията:

 по първия случай: Комисията следва да получи преди лятото становището на 

френските органи относно предоставянето на визи на членове на семейства на 

граждани на ЕС;

 по втория случай: Комисията няма правомощия да се намесва в решения, които 

консулските служби на държавите членки вземат в конкретни случаи, освен ако 

не е налице нарушение на правото на ЕС; предоставената от вносителя на 

петицията информация по втория случай не свидетелства за наличието на такова 

нарушение.

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 19 декември 2013 г.

Както беше съобщено в първия отговор на Комисията до Европейския парламент, тя 
вече се свърза с френските органи през април 2013 г. относно различното качество на 
предоставената информация за визи за членовете на семействата на граждани на ЕС и 
ги прикани да подобрят информацията, предоставяна от френските посолства и 
консулства, а също и информацията, която е на разположение на обществеността.

В отговора на френските органи от 14 август 2013 г. се излагат промените, направени 
на уебсайта на Министерство на външните работи с цел подобряване на качеството на 
информацията, предоставяна на обществеността по отношение на визите, издадени на 
членове на семейства на граждани на ЕС. В него се съобщава също така, че до цялата 
френска консулска мрежа е изпратена дипломатическа телеграма с напомняне на 
правилата за издаване на визи на членове на семейства на граждани на ЕС.

Заключение

Нивото на информираност относно издаването на визи за членове на семействата на 
граждани на ЕС от френските органи следователно вече е подобрено както на равнище 
консулски представителства, така и на равнище уебсайт на френското Министерство на 
външните работи.

                                               
1http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-
new/news/pdf/communication_on_visa_policy_to_spur_growth_com_2012_649_en.pdf


