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Temats: Lūgumraksts Nr. 1252/2012, ko iesniedza Apvienotās Karalistes 
valstspiederīgais Gregory Barton, par iespējamajām grūtībām iegūt vīzu viņa 
sievai, kurai ir Taizemes pilsonība, Francijas konsulātā Bangkokā (Taizemē)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs dzīvo Bangkokā (Taizemē) un sūdzas par grūtībām, ar kurām viņš 
saskārās, pieprasot īstermiņa vīzu savai sievai Francijas konsulātā šajā pilsētā, lai apmeklētu 
Parīzi. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ES tiesību akti netika ievēroti, ņemot vērā 
šķēršļus, ar kuriem viņš saskārās, mēģinot nokārtot vīzu, ko viņš varēja iegūt tikai ar lielu 
uzstājību un dodot naudu. Viņš arī apraksta agresīvo un draudīgo veidu, kādā pret viņu 
izturējās. Viņš vēlas, lai tiktu izmeklēta konsulāta rīcība, īpaši tādēļ, ka, viņš apgalvo, šāda 
veida situācijas tur regulāri atkārtojas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 28. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. jūnijā

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzības pamatā ir divi dažādi starpgadījumi.

Pirmais starpgadījums attiecas uz grūtībām Francijas konsulātā Bangkokā saņemt vīzu ES 
pilsoņa ģimenes loceklim. Sūdzībā jo īpaši uzsvērts informācijas un pakalpojuma pieejamības 
trūkums, tas, ka par vīzu bija jāmaksā EUR 30, lai gan tā būtu jāizsniedz par brīvu, un 
garantiju trūkums attiecībā uz laikposmu, kas nepieciešams vīzas izsniegšanai.
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Otrais starpgadījums attiecas uz Francijas vēstniecības Bangkokā atteikumu izsniegt vīzu 
lūgumraksta iesniedzēja sievas māsīcai, lai viņa ar lūgumraksta iesniedzēja ģimeni un 
draugiem varētu ceļot uz Franciju. Tomēr vīza tam pašam ceļojumam tika izsniegta 
lūgumraksta iesniedzēja bijušajai sekretārei. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Francijas 
konsulāts nepiemēroja konsekventus standartus, un apsūdz to par diskrimināciju vecuma dēļ, 
procesuālo tiesību neievērošanu un patiesa pārsūdzēšanas procesa nenodrošināšanu īstermiņa 
vīzu pieteikumu iesniedzējiem. Lūgumraksta iesniedzējs arī iesaka veikt grozījumus Vīzu 
kodeksā un Rokasgrāmatā par vīzu pieteikumu apstrādi.

Abi lūgumraksta iesniedzēja minētie starpgadījumi jāanalizē atsevišķi, jo atšķiras tiem 
piemērojamais tiesiskais regulējums.

Pirmais starpgadījums

Direktīvas 2004/38/EK 5. panta 2. punktā ir noteikts, ka ģimenes locekļiem, kas nav nevienas 
dalībvalsts valstspiederīgie, ir vajadzīga tika ieceļošanas vīza saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 539/2001 vai attiecīgā gadījumā saskaņā ar valstu tiesību aktiem. Tajā noteikts, ka 
dalībvalstis šādām personām piešķir visus atvieglojumus, lai tās iegūtu vajadzīgās vīzas, ko 
izsniedz bez maksas pēc iespējas drīz un izmantojot paātrinātu procedūru.

Francija šo direktīvas noteikumu pareizi ieviesa Ārvalstnieku ieceļošanas un uzturēšanās un 
patvēruma tiesību kodeksa R121-1. pantā. Šajā pantā noteikts, ka konsulārās iestādes pēc tam, 
kad ir iesniegts pierādījums par ģimenes saitēm, izsniedz pieprasīto vīzu bez maksas pēc 
iespējas drīz un izmantojot paātrinātu procedūru. Piešķir visus atvieglojumus, lai iegūtu šo 
vīzu.

Tomēr Komisija ir saņēmusi vairākus pieprasījumus no ES pilsoņiem, kas bija vīlušies, jo 
dažas Francijas konsulārās iestādes sniedza nekvalitatīvu informāciju vai to nesniedza vispār.
Tāpēc Komisija 2013. gada aprīlī sazinājās ar Francijas varas iestādēm par dažādo kvalitāti, 
kas raksturīga informācijai par ES pilsoņu ģimenes locekļu vīzām, un pieprasīja tām uzlabot 
Francijas vēstniecību un konsulātu sniegto informāciju, kā arī plašai sabiedrībai pieejamo 
informāciju.

Otrais starpgadījums

Otrais starpgadījums attiecas uz Francijas konsulāta Bangkokā atteikumu izsniegt vīzu 
lūgumraksta iesniedzēja sievas māsīcai, lai viņa varētu ceļot kopā ar lūgumraksta iesniedzēju, 
lai gan lūgumraksta iesniedzēja sekretārei tika izsniegta vīza tam pašam ceļojumam.

Lūgumraksta iesniedzējs izsaka vairākus apgalvojumus, ka, atsakoties izsniegt vīzu, Francijas 
konsulāts Bangkokā, iespējams, ir pārkāpis Regulu (EK) Nr. 810/2009, ar ko izveido 
Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss)1, Komisijas Lēmumu C (2010) 1620, ar ko izstrādā 
rokasgrāmatu par vīzu pieteikumu apstrādi (Rokasgrāmata), un Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu (Harta). Lūgumraksta iesniedzējs arī apgalvo, ka Francija neievēro Vīzu 
kodeksa noteikumus par tiesībām pārsūdzēt vīzas atteikumu. Visbeidzot lūgumraksta 
iesniedzējs ierosina, ka būtu jāveic vairāki grozījumi gan Vīzu kodeksā, gan Rokasgrāmatā.

                                               
1 OV L 243, 15.9.2009., 1. lpp.
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Daudzi lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumi pamatojas tikai vai galvenokārt uz 
Rokasgrāmatu. Tāpēc vispirms jāpaskaidro, ka Rokasgrāmata, kā tas noteikts tās priekšvārdā, 
neuzliek dalībvalstīm nekādus juridiski saistošus pienākumus, ne arī nosaka jaunas tiesības un 
pienākumus personām, uz kurām tā varētu attiekties. Rokasgrāmatas mērķis ir tikai noteikt 
darbības instrukcijas (pamatnostādnes, labāko praksi un ieteikumus), lai dalībvalstu 
konsulārie darbinieki un citi par vīzu pieteikumu izskatīšanu un attiecīgo lēmumu pieņemšanu 
atbildīgie varas iestāžu darbinieki varētu pienācīgi veikt savus uzdevumus.

Pieteikuma iesniedzējs, pirmkārt, apgalvo, ka Francijas konsulāts Bangkokā nepiemēroja 
konsekventus standartus vīzu piešķiršanā un atteikšanā attiecībā uz divām pieteikuma 
iesniedzējām un ka konsulāts diskriminēja lūgumraksta iesniedzēja sievas māsīcu viņas 
vecuma dēļ. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka viņš pārsūdzējis šo lēmumu par atteikumu 
kompetentajā pārsūdzības iestādē Francijā. Viņš nepaskaidro, vai lūgumraksta iesniegšanas 
brīdī bija pieņemts lēmums par šo pārsūdzību, ne arī to, kāds tas bija, ja tāds bija pieņemts.
Bez informācijas par lēmumu attiecībā uz pārsūdzību nav iespējams pilnīgi un galīgi izvērtēt 
vīzas atteikumu un tātad arī lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumus par šo konkrēto jautājumu.
Tomēr turpmāk izklāstīts iepriekšējs šo apgalvojumu izvērtējums.

Vispārējie noteikumi par Šengenas īstermiņa vīzu izsniegšanu ir izklāstīti Vīzu kodeksā.
Dalībvalstu konsulārās iestādes ir atbildīgas par šo noteikumu piemērošanu un katra 
pieteikuma izvērtēšanu. Saskaņā ar Vīzu kodeksu vīzu pieteikumu iesniedzējiem ir jāiesniedz 
noteikti apliecinoši dokumenti, lai pierādītu savu atbilstību Šengenas Robežu kodeksā 
noteiktajiem ieceļošanas nosacījumiem un lai būtu iespējams izvērtēt pieteikumu iesniedzēju 
nodomu atstāt Šengenas dalībvalstu teritoriju pirms pieteiktās vīzas beigu termiņa. Saskaņā ar 
Vīzu kodeksa 21. panta 7. punktu par ieceļošanas nosacījumu pārbaudi un risku izvērtējumu 
„pieteikuma izvērtējums jo īpaši pamatojas uz iesniegto dokumentu autentiskumu un ticamību 
un pieteikuma iesniedzēja apgalvojumu ticamību un pamatotību”. Saskaņā ar Vīzu kodeksa 
32. panta 1. punkta b) apakšpunktu vīza būtu jāatsaka, ja konsulārajiem darbiniekiem ir 
pamatotas šaubas par pieteikuma iesniedzēja iesniegto apliecinošo dokumentu autentiskumu 
vai to satura ticamību, pieteikuma iesniedzēja izteikto apgalvojumu ticamību vai viņa nodomu 
atstāt dalībvalstu teritoriju pirms pieteiktās vīzas beigu termiņa.

Saskaņā ar pieteikuma iesniedzēja sniegto informāciju lūgumraksta iesniedzēja sievas māsīcai 
tika paziņots, ka viņai netika piešķirta vīza, jo „iesniegtā informācija par plānotās uzturēšanās 
mērķa un nosacījumu pamatojumu nebija ticama”. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka abu 
pieteikumu iesniedzēju apliecinošie dokumenti bija gandrīz vienādi, tomēr saskaņā ar 
lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju atšķīrās pieteikumu iesniedzēju valstspiederība, 
lūgumraksta iesniedzēja sekretāre bija pensionēta un pati sedza ceļojuma izmaksas, savukārt 
lūgumraksta iesniedzēja sievas māsīca bija studente, un lūgumraksta iesniedzējs piedāvāja 
segt viņas ceļojuma izmaksas. Tāpēc šķiet, ka pieteikumi un iesniegtie apliecinošie dokumenti 
nebija vienādi un konsulāts tos būtu varējis izvērtēt dažādi.

Lūgumraksta iesniedzējs atgādina — Vīzu kodeksa 29. apsvērumā noteikts, ka šī regula 
ievēro pamattiesības un ņem vērā principus, kas jo īpaši atzīti ar Eiropas Padomes 
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju un Hartu. Tiesības netikt 
diskriminētiem vecuma dēļ ir abu minēto pamattiesību instrumentu daļa. Turklāt Vīzu 
kodeksa 39. panta 3. punktā jo īpaši noteikts, ka konsulārie darbinieki nedrīkst diskriminēt 
personas dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai ticības, invaliditātes, seksuālās 
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orientācijas vai vecuma dēļ. Tomēr, lemjot par vīzas izsniegšanu vai atteikšanu, 
konsulārajiem darbiniekiem jāizvērtē katrs pieteikums atsevišķi un jāpārbauda, vai ir ievērotas 
visas prasības un vai nav nekāda pamata atteikumam. Ja vienam pieteikuma iesniedzējam vīza 
tiek izsniegta, bet citam — atteikta, tas nenozīmē, ka konsulārie darbinieki diskriminē 
pieteikuma iesniedzēju, kuram tika atteikta vīza, pat ja daži abu pieteikumu iesniedzēju 
iesniegtie apliecinošie dokumenti ir līdzīgi. Iespējams, ka, atsevišķi izvērtējot katru 
pieteikumu, ko minējis lūgumraksta iesniedzējs un kam bija dažādas pazīmes un daži atšķirīgi 
apliecinošie dokumenti, konsulārās iestādes pieņēma dažādus lēmumus par vīzas piešķiršanu 
katrā atsevišķajā gadījumā, pilnīgi ievērojot nediskriminācijas principu.

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas arī par to, ka Francijas konsulāts Bangkokā neievēroja 
pieteikuma iesniedzējas procesuālās tiesības, jo nesazinājās ar viņu pirms vīzas atteikšanas.
Saskaņā ar Vīzu kodeksa 21. panta 8. punktu, izskatot pieteikumu, konsulāts var uzaicināt 
pieteikuma iesniedzēju uz pārrunām un lūgt papildu dokumentus. Tomēr konsulārajām 
iestādēm tas nav obligāti jādara. Ja konsulārās iestādes var veikt izvērtējumu, pamatojoties uz 
tām pieejamo informāciju, minētajām iestādēm nav obligāti jāpieprasa pārrunas.

Attiecībā uz pārsūdzības procedūru lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Francijas valsts 
tiesību aktos noteiktā pārsūdzības procedūra neatbilst Vīzu kodeksam. Saskaņā ar Vīzu 
kodeksa 32. panta 3. punktu „(..) pārsūdzības ceļ (..) saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību 
aktiem (..)”. Tādējādi minētajā kodeksā skaidri atzīta dalībvalstu procesuālā autonomija šajā 
jautājumā. Tomēr procesuālo autonomiju ierobežo Savienības tiesību principi, piemēram, 
tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību, kas paredzētas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
47. pantā. Pamatojoties uz Komisijas rīcībā esošo informāciju, tā uzskata, ka Francijas valsts 
tiesību aktos noteiktā pārsūdzības procedūra atbilst ES tiesību aktiem un principiem, tostarp 
Hartas 47. pantam.

Vīzas atteikums neliedz personai iesniegt jaunu pieteikumu. Saskaņā ar Vīzu kodeksa 
21. panta 9. punktu iepriekšējs vīzas atteikums nenozīmē automātisku jauna pieteikuma 
atteikumu. Jaunu pieteikumu izvērtē, par pamatu ņemot visu pieejamo informāciju.

Attiecībā uz atteikuma veidlapu lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Vīzu kodeksa 
VI pielikumā, kurā ir sniegta vīzas atteikuma standartveidlapa, būtu jāiekļauj arī iedaļa, kurā 
konsulārās iestādes varētu precīzāk paskaidrot atteikuma iemeslus. Standartveidlapā jau ir 
iedaļa „Piezīmes”, kurā var papildus paskaidrot atteikuma iemeslus. Tomēr šis papildu lauks 
pašlaik nav obligāti jāizmanto.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja ierosinājumu atmaksāt vīzas nodevu, ja konsulārie 
darbinieki „pārkāpj procesuālās tiesības”, tikai valsts tiesām ir pilnvaras attiecīgā gadījumā 
likt dalībvalstīm kompensēt personām nodarītos zaudējumus vai kaitējumu, kas radies Eiropas 
Savienības tiesību aktu pārkāpuma gadījumā. Tomēr vīzas nodevu nevar atmaksāt, ja vīzas 
pieteikums ir atzīts par pieņemamu.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja ieteikumu aizliegt dalībvalstīm izmantot ārpakalpojumus 
ir spēkā pamatprincips, ka saskaņā ar pašreizējiem Eiropas Savienības tiesību aktiem 
dalībvalstis ir atbildīgas par vīzu pieteikumu saņemšanu un apstrādi. Vīzu kodekss nodrošina 
tiesisko regulējumu, lai ārpakalpojumu izmantotu tikai kā galējo līdzekli vīzu pieteikumu 
vākšanai; prioritāte tiek piešķirta Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpējai sadarbībai, 
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piemēram, izveidojot kopīgus vīzu pieteikumu centrus. Ir uzskaitīti dažādi uzdevumi, ko var 
veikt ārpakalpojumu sniedzējs, un tie neietver pieteikumu izskatīšanu vai izvērtēšanu.

Izmaiņas pašreizējos noteikumos par vīzām tiks izpētītas Vīzu kodeksa pārskatīšanā, ko 
Komisija plāno veikt 2013. gada beigās, pamatojoties uz Komisijas ziņojumu, kurā novērtēta 
Vīzu kodeksa īstenošana tā darbības pirmajos trīs gados. Tiešsaistes sabiedriskā apspriešana 
„Šengenas īstermiņa vīzu saņemšanas procedūru uzlabošana” notika no 2013. gada 25. marta 
līdz 17. jūnijam. Komisija plāno sniegt ieteikumus, kā uzlabot, atvieglot un racionalizēt 
procedūras labticīgiem ceļotājiem, vienlaikus turpinot dalībvalstīm ļaut novērst dažu ceļotāju 
radītos riskus attiecībā uz nelikumīgu migrāciju vai drošību1. Rokasgrāmata tiks grozīta, 
ņemot vērā Vīzu kodeksa pārskatīšanu.

Secinājums

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju:

 pirmajā gadījumā: Komisijai līdz vasarai būtu jāsaņem Francijas varas iestāžu 

komentāri par vīzu izsniegšanu ES pilsoņu ģimenes locekļiem;

 otrajā gadījumā: Komisijai nav tiesību iejaukties lēmumos, ko dalībvalstu konsulārās 

iestādes pieņēmušas atsevišķos gadījumos, ja vien nav tikuši pārkāpti ES tiesību akti.

Lūgumraksta iesniedzēja sniegtā informācija attiecībā uz otro gadījumu neliecina par 

šādu pārkāpumu.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2013. gada 19. decembrī

Kā Komisija pirmajā atbildē paziņoja Eiropas Parlamentam, tā 2013. gada aprīlī sazinājās ar 
Francijas iestādēm par atšķirībām tās informācijas kvalitātē, kas par vīzām tiek sniegta ES 
pilsoņiem, un pieprasīja uzlabot Francijas vēstniecību un konsulātu sniegtās, kā arī plašai 
sabiedrībai pieejamās informācijas kvalitāti.

Francijas iestāžu 2013. gada 14. augusta atbildē aprakstītas izmaiņas, kas veiktas Ārlietu 
ministrijas tīmekļa vietnē, lai nodrošinātu, ka sabiedrība saņem augstākas kvalitātes 
informāciju par vīzu izsniegšanas kārtību ES pilsoņu ģimenes locekļiem. Turklāt atbildē tika 
paziņots, ka visām Francijas konsulārajām iestādēm nosūtīta diplomātiska telegramma ar 
atgādinājumu par vīzu izsniegšanas noteikumiem ES pilsoņu ģimenes locekļiem.

Secinājums

Tādējādi Francijas iestādes ir uzlabojušas gan konsulāro pārstāvniecību sniegtās, gan 
Francijas Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnē atrodamās informācijas kvalitāti par vīzu 
izsniegšanu ES pilsoņu ģimenes locekļiem.

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


