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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1252/2012 dėl tariamų sunkumų Prancūzijos konsulate Bankoke 
(Tailandas) gauti vizą Tailando pilietybę turinčiai žmonai, kurią pateikė 
Jungtinės Karalystės pilietis Gregory Barton

1. Peticijos santrauka

Bankoke (Tailandas) gyvenantis peticijos pateikėjas skundžiasi dėl sunkumų, su kuriais jis 
susidūrė šiame mieste esančiame Prancūzijos konsulate pateikęs prašymą savo žmonai išduoti 
trumpalaikę vizą, kad žmona galėtų aplankyti Paryžių. Susidūręs su kliūtimis mėgindamas 
gauti vizą, kuri jam buvo išduota tik primygtinai reikalaujant ir duodant pinigų, peticijos 
pateikėjas mano, kad nebuvo laikomasi ES teisės aktų. Be to, jis aprašo agresyvų ir grėsmingą 
elgesį su juo. Peticijos pateikėjas nori, kad būtų ištirtas konsulato elgesys, visų pirma dėl to, 
kad, kaip jis teigia, panašūs atvejai konsulate nuolat kartojasi. 

2. Priimtinumas

Peticija paskelbta priimtina 2013 m. sausio 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti 
informaciją pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį.

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. birželio 28 d.

„Peticijos pateikėjo skundas grindžiamas dviem atskirais incidentais.

Pirmasis incidentas susijęs su sunkumais Prancūzijos konsulate Bankoke gauti vizą ES 
piliečio šeimos nariui. Skundo pateikėjas ypač pabrėžia tai, kad nėra informacijos ir 
galimybių pasinaudoti paslaugomis, kad reikia mokėti 30 eurų mokestį, nors viza turėtų būti 
išduodama nemokamai, taip pat tai, kad nėra užtikrinama, jog per reikiamą laikotarpį viza bus 
išduota.
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Antrasis incidentas susijęs su Prancūzijos ambasados Bankoke atsisakymu išduoti vizą 
peticijos pateikėjo žmonos pusseserei keliauti į Prancūziją su peticijos pateikėjo šeima ir 
draugais. Tuo pat metu viza buvo išduota buvusiai peticijos pateikėjo sekretorei, keliaujančiai 
kartu su jais. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad Prancūzijos konsulatas netaikė nuoseklių 
standartų, ir kaltina jį diskriminacija dėl amžiaus, procesinių teisių nesilaikymu ir 
nesugebėjimu užtikrinti tikro apeliacinio proceso prašymus išduoti trumpalaikę vizą 
pateikusiems asmenims. Peticijos pateikėjas taip pat siūlo iš dalies keisti Bendrijos vizų 
kodeksą ir Prašymų išduoti vizą tvarkymo vadovą.

Du peticijos pateikėjo nurodytus incidentus reikėtų nagrinėti atskirai, kadangi jiems taikomi 
skirtingi teisiniai pagrindai. 

Pirmasis incidentas

Direktyvos 2004/38/EB 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šeimos nariai, kurie nėra valstybės 
narės piliečiai, turi turėti įvažiavimo vizą pagal Reglamento (EB) Nr. 539/2001 nuostatas 
arba, kai taikytina, nacionalinės teisės aktus. Joje nurodoma, kad valstybės narės suteikia 
tokiems asmenims visas galimybes gauti reikalingas vizas ir jos išduodamos nemokamai, kuo 
greičiau ir skubos tvarka.

Prancūzija tinkamai įgyvendino šią direktyvos nuostatą Užsieniečių įvažiavimo į šalį bei 
gyvenimo joje ir prieglobsčio teisių kodekso R121-1 straipsniu. Šiame straipsnyje numatoma, 
kad konsulinės įstaigos išduoda reikalingas giminystės ryšiu patvirtinamas vizas ir jos turi 
būti išduodamos nemokamai, kuo greičiau ir skubos tvarka. Sudaromos palankios sąlygos šiai 
vizai gauti.

Tačiau Komisija gavo keletą paklausimų iš ES piliečių, nusivylusių kai kurių Prancūzijos 
konsulinių įstaigų teikiamos informacijos stoka arba jos kokybe. Todėl 2013 m. 
balandžio mėn. Komisija susisiekė su Prancūzijos valdžios institucijomis dėl skirtingos 
suteiktos informacijos apie vizas ES piliečių šeimos nariams kokybės ir paprašė jų pagerinti 
Prancūzijos ambasadose ir konsulatuose teikiamą informaciją, taip pat plačiajai visuomenei 
prieinamą informaciją.

Antrasis incidentas

Antrasis incidentas susijęs su Prancūzijos ambasados Bankoke atsisakymu išduoti vizą 
peticijos pateikėjo žmonos pusseserei keliauti su peticijos pateikėju, nors su jais keliaujančiai 
peticijos pateikėjo sekretorei viza buvo išduota. 

Dėl šio atsisakymo peticijos pateikėjas nurodo kelis įtariamus Prancūzijos konsulato Bankoke 
Reglamento (EB) Nr. 810/2009 nustatančio Bendrijos vizų kodeksą1 (toliau – Bendrijos vizų 
kodeksas), Komisijos sprendimo C (2010) 1620, kuriuo teikiamas „Prašymų išduoti vizą 
tvarkymo vadovas“ (toliau – Vadovas), ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
(toliau – Chartija) pažeidimus. Peticijos pateikėjas taip pat tvirtina, kad Prancūzija nesilaiko 
Bendrijos vizų kodekso nuostatų dėl teisės teikti apeliacinį skundą dėl atsisakymo išduoti 
vizą. Galiausiai peticijos pateikėjas taip pat siūlo atlikti keletą Bendrijos vizų kodekso ir 
Vadovo pakeitimų.  

                                               
1 OL L 243, 2009 9 15, p. 1.
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Dauguma peticijos pateikėjo teiginių grindžiami tik, arba daugiausia, Vadovu. Todėl 
pirmiausia reikia paaiškinti, kad Vadove, kaip nurodyta jo įvade, nenumatomi jokie teisiniai 
įsipareigojimai valstybėms narėms ir nenustatomos jokios teisės ir įsipareigojimai asmenims, 
kuriems jis gali būti taikomas. Vadovo tikslas yra tik nurodyti veikimo instrukcijas (gaires, 
geriausią patirtį ir rekomendacijas) valstybių narių konsulinio personalo nariams ir kitoms 
prašymus gauti vizą nagrinėjančioms ir sprendimus dėl jų priimančioms atsakingoms 
institucijoms atliekant užduotis. 

Pirmasis pareiškėjo teiginys – kad Prancūzijos konsulatas Bankoke netaikė nuoseklių 
standartų išduodamas ir atsisakydamas išduoti vizas dviejų prašymą išduoti vizą pateikusių 
asmenų atvejais ir kad konsulatas diskriminavo peticijos pateikėjo žmonos pusseserę dėl 
amžiaus. Peticijos pateikėjas užsimena, kad jis pateikė kompetentingai Prancūzijos apeliacinei 
įstaigai apeliacinį skundą dėl šio sprendimo atsisakyti išduoti vizą. Jis nepaaiškina, ar 
sprendimas dėl šio apeliacinio skundo buvo priimtas prieš pateikiant šią peticiją ir koks tas 
sprendimas buvo, jei toks apskritai buvo. Neturint informacijos apie apeliacinės įstaigos 
sprendimą, neįmanoma atlikti atsisakymo išduoti vizą ir peticijos pateikėjo teiginių šiuo 
klausimu galutinio vertinimo. Tačiau toliau pateikiamas išankstinis šių teiginių vertinimas. 

Bendrosios taisyklės, pagal kurias reguliuojamas Šengeno trumpalaikių vizų išdavimas, 
nustatytos Bendrijos vizų kodekse. Valstybių narių konsulinės institucijos yra atsakingos už 
šių taisyklių taikymą ir atskirų prašymų vertinimą. Pagal Bendrijos vizų kodeksą prašymą 
išduoti vizą pateikę asmenys turėtų pateikti tam tikrus patvirtinamuosius dokumentus, kuriais 
pagrindžiama, kad jie atitinka įvažiavimo į šalį sąlygas, nustatytas Šengeno sienų kodekse, ir 
sudaryti sąlygas įvertinti prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens ketinimus palikti Šengeno 
valstybių narių teritoriją prieš baigiant galioti vizai, kurią prašoma išduoti. Pagal Bendrijos 
vizų kodekso 21 straipsnio 7 dalį dėl patikrinimo, ar tenkinamos atvykimo sąlygos, ir rizikos 
įvertinimo „prašymo nagrinėjimas visų pirma grindžiamas pateiktų dokumentų autentiškumu 
bei patikimumu ir prašymą išduoti vizą pateikusio asmens padarytų pareiškimų tikrumu bei 
patikimumu“. Iš tiesų, kaip nustatyta Bendrijos vizų kodekso 32 straipsnio 1 dalies b punkte, 
turėtų būti atsisakyta išduoti vizą, jeigu konsulinio personalo nariai turi pagrįstų abejonių dėl 
prašymą pateikusio asmens pateiktų patvirtinamųjų dokumentų tikrumo arba jų turinio 
teisingumo, šio asmens pareiškimų patikimumo arba tikslo palikti valstybių narių teritoriją 
prieš baigiant galioti vizai, kurią prašoma išduoti. 

Remiantis pareiškėjo pateikta informacija, peticijos pateikėjo žmonos pusseserei buvo 
pranešta, kad išduoti jai vizą atsisakyta dėl to, kad „buvo pateikta nepatikima informacija apie 
numatomo buvimo tikslo ir sąlygų pagrindimą“. Peticijos pateikėjas teigia, kad abiejų 
prašymą išduoti vizą pateikusių asmenų patvirtinamieji dokumentai buvo beveik identiški, 
tačiau pagal peticijos pateikėjo pateiktą informaciją du prašymą išduoti vizą teikiantys 
asmenys yra skirtingų tautybių, peticijos pateikėjo sekretorė – pensininkė ir kelionės išlaidas 
padengė pati, o peticijos pateikėjo žmonos pusseserė – studentė ir jos kelionės išlaidas 
pasisiūlė padengti peticijos pateikėjas. Todėl atrodo, kad prašymai ir pateikti patvirtinamieji 
dokumentai nebuvo identiški ir konsulatas galėjo juos vertinti skirtingai. 

Kaip primena peticijos pateikėjas, Bendrijos vizų kodekso 29 konstatuojamojoje dalyje 
teigiama, kad reglamentu paisoma pagrindinių teisių ir laikomasi principų, visų pirma 
pripažįstamų Europos Tarybos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija ir 
Chartija. Teisė būti nediskriminuojamam dėl amžiaus yra šių dviejų pagrindinių teisių 
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priemonių dalis. Be to, Bendrijos vizų kodekso 39 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad 
konsulinio personalo nariai negali diskriminuoti asmenų dėl lyties, rasinės arba etninės 
kilmės, religijos arba tikėjimo, negalios, lytinės orientacijos arba amžiaus. Vis dėlto 
spręsdami, išduoti ar atsisakyti išduoti vizą, konsulinio personalo nariai turi atskirai įvertinti 
kiekvieną prašymą ir patvirtinti, kad laikomasi visų reikalavimų ir kad nėra jokio pagrindo 
atsisakyti išduoti vizą. Vizos išdavimas vienam prašymą išduoti vizą pateikusiam asmeniui ir 
atsisakymas ją išduoti kitam, net jei abiejų prašymą išduoti vizą pateikusių asmenų 
patvirtinamieji duomenys panašūs, nereiškia, kad konsulinio personalo nariai diskriminuoja 
prašymą išduoti vizą pateikusį asmenį, kurio prašymas atmetamas. Gali būti, kad, 
atsižvelgdamos į atskirą kiekvieno peticijos pateikėjo nurodyto prašymo, kuriems buvo 
būdingos skirtingos ypatybės ir skirtingi patvirtinamieji dokumentai, vertinimą, kiekvienu 
atveju konsulinės institucijos priėmė skirtingus sprendimus išduoti vizą ar ne, visiškai 
paisydamos nediskriminavimo principo.  

Peticijos pateikėjas taip pat skundžiasi, kad Prancūzijos konsulatas Bankoke nepaisė prašymą 
išduoti vizą pateikusio asmens procesinių teisių, iš anksto nepranešdamas jam apie atsisakymą 
išduoti vizą. Pagal Bendrijos vizų kodekso 21 straipsnio 8 dalį nagrinėdami prašymus 
konsulatai gali pagrįstais atvejais pakviesti prašymą išduoti vizą pateikusį asmenį pokalbio ir 
paprašyti pateikti papildomus dokumentus. Tačiau tai nėra konsulinių institucijų 
įsipareigojimas. Jei konsulinės institucijos gali atlikti vertinimą remdamosi turima 
informacija, jos nėra įpareigotos kviesti pokalbio. 

Dėl apeliacinės procedūros peticijos pateikėjas tvirtina, kad tai, kaip apeliacinė procedūra 
rengiama pagal Prancūzijos nacionalinės teisės aktus, neatitinka Bendrijos vizų kodekso. 
Pagal Bendrijos vizų kodekso 32 straipsnio 3 dalį „apeliaciniai skundai pateikiami (…) pagal 
tos valstybės narės nacionalinę teisę“. Todėl kodekse aiškiai pripažįstama, kad šiuo atžvilgiu 
valstybė narė turi procesinę autonomiją. Tačiau ši procesinė autonomija ribojama Sąjungos 
teisės principais, pvz., teise į veiksmingą teisės gynimo priemonę, saugoma Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 47 straipsniu. Remdamasi turima informacija, Komisija laikosi 
nuomonės, kad Prancūzijos nacionalinės teisės aktais nustatyta apeliacinė procedūra dera su 
ES teise ir principais, įskaitant Chartijos 47 straipsnį.

Atsisakymu išduoti vizą nedraudžiama asmeniui dar kartą pateikti prašymą. Pagal Bendrijos 
vizų kodekso 21 straipsnio 9 dalį dėl to, kad anksčiau buvo atsisakyta išduoti vizą, neturi būti 
automatiškai atsisakoma nagrinėti naują prašymą išduoti vizą. Naujas prašymas vertinamas 
remiantis visa turima informacija.

Dėl atsisakymo formos peticijos pateikėjas tvirtina, kad į Bendrijos vizų kodekso VI priedą, 
kuriame nustatyta standartinė atsisakymo forma, taip pat reikėtų įtraukti skiltį, kurioje 
konsulinės institucijos galėtų išsamiau paaiškinti atsisakymo priežastis. Iš tiesų standartinėje 
formoje jau yra skiltis „Pastabos“, kurioje galima išsamiau paaiškinti atsisakymo priežastis. 
Tačiau šiuo metu nėra būtina išnaudoti šį papildomą laukelį. 

Dėl peticijos pateikėjo pasiūlymo, konsulinio personalo nariams pažeidus procesines teises, 
grąžinti vizos mokestį tik nacionaliniai teismai turi galios prireikus įsakyti valstybei narei 
kompensuoti dėl Europos Sąjungos teisės pažeidimo pavienių asmenų patirtus nuostolius ar 
žalą. Tačiau, prašymą išduoti vizą paskelbus priimtinu, grąžinti vizos mokesčio yra 
neįmanoma.
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Dėl peticijos pateikėjo pasiūlymo pašalinti galimybę perduoti funkcijas valstybėms narėms, 
pagal galiojančius Europos Sąjungos teisės aktus ir laikantis pagrindinio principo, valstybės 
narės ir toliau atsako už prašymų išduoti vizą gavimą ir jų tvarkymą. Bendrijos vizų kodekse 
teisinis pagrindas prašymų išduoti vizą priėmimo funkciją perduoti trečiosioms šalims 
numatytas tik kaip kraštutinis atvejo sprendimas; pirmenybė teikiama Europos Sąjungos 
valstybių narių bendradarbiavimui, pvz., įsteigiant bendrus prašymų išduoti vizą centrus. 
Kitos užduotys, kurias gali atlikti išorės paslaugų teikėjas, nurodytos sąraše ir tarp jų nėra 
jokio prašymų nagrinėjimo ar vertinimo.

Dabartinių vizų taisyklių pokyčiai bus išnagrinėti kaip Bendrijos vizų kodekso peržiūros dalis, 
kurią, remdamasi Komisijos ataskaitos, kurioje įvertinamas Bendrijos vizų kodekso 
įgyvendinimas per pirmuosius trejus metus, Komisija ketina pristatyti iki 2013 m. pabaigos. 
Kovo 25 d. pradėtos viešos internetinės konsultacijos „Procedūrų gauti trumpalaikes Šengeno 
vizas tobulinimas“ ir bus teikiamos iki 2013 m. birželio 17 d. Komisija ketina pasiūlyti būdų, 
kaip patobulinti, supaprastinti ir racionalizuoti procedūras, taikomas bona fide keliautojams, 
tuo pat metu ir toliau leidžiant valstybėms narėms mažinti kai kurių keliautojų keliamą riziką, 
susijusią su nelegalia migracija ar saugumu1. Vadovas bus iš dalies keičiamas atsižvelgiant į 
peržiūrėtą Bendrijos vizų kodeksą.

Išvada

Remiantis peticijos pateikėjo pateikta informacija:

 pirmuoju atveju – iki vasaros Komisija turėtų gauti Prancūzijos valdžios institucijų 

pastabas dėl vizų išdavimo ES piliečių šeimos nariams;

 antruoju atveju – Komisija neturi teisės kištis į konkrečiais atvejais valstybių narių 

konsulinių įstaigų priimtus sprendimus, jeigu ES teisės nuostatos nebuvo pažeistos. 

Pareiškėjo pateikta informacija dėl antrojo incidento neįrodoma, kad toks pažeidimas 

iš tiesų buvo.“

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2013 m. gruodžio 19 d.

Kaip buvo pranešta pirmajame atsakyme Europos Parlamentui, Komisija jau 2013 m. 
balandžio mėn. susisiekė su Prancūzijos valdžios institucijomis dėl teikiamos nevienodos 
informacijos apie vizas ES piliečių šeimos nariams kokybės ir paprašė jų pagerinti 
Prancūzijos ambasadose ir konsulatuose teikiamos informacijos kokybę, taip pat plačiajai 
visuomenei prieinamą informaciją.

2013 m. rugpjūčio 14 d. Prancūzijos valdžios institucijų atsakyme pateikta išsami informacija 
apie Užsienio reikalų ministerijos tinklalapio pakeitimus siekiant pagerinti visuomenei 
teikiamos su vizų išdavimu ES piliečių šeimos nariams susijusios informacijos kokybę. 
Atsakyme taip pat paskelbta, kad visam Prancūzijos konsulinių įstaigų tinklui buvo išsiųsta 

                                               
1 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-
new/news/pdf/communication_on_visa_policy_to_spur_growth_com_2012_649_en.pdf
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diplomatinė telegrama, kurioje primenamos vizų išdavimo ES piliečių šeimos nariams 
taisyklės.

Išvada

Todėl Prancūzijos valdžios institucijų teikiamos informacijos apie vizų išdavimą ES piliečių 
šeimos nariams kokybė buvo pagerinta tiek konsulinių įstaigų lygmeniu, tiek Prancūzijos 
užsienio reikalų ministerijos tinklalapyje pateikiama informacija.


