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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1252/2012, którą złożył Gregory Barton (Wielka Brytania), w 
sprawie rzekomych trudności w uzyskaniu wizy dla żony narodowości 
tajlandzkiej w konsulacie francuskim w Bangkoku (Tajlandia)

1. Streszczenie petycji

Autor petycji mieszka w Bangkoku w Tajlandii. Skarży się on na trudności, jakie napotkał 
ubiegając się w konsulacie francuskim w tym mieście o wizę krótkoterminową dla żony, aby 
móc się udać do Paryża. Biorąc pod uwagę przeszkody, jakie napotkał ubiegając się o wizę, a 
także fakt, że uzyskał ją dopiero po wielu naleganiach i wpłaceniu pieniędzy, jest on zdania, 
że nie przestrzegano prawa UE. Opisuje on również agresywny i nieprzyjazny sposób, w jaki 
go potraktowano. Domaga się on zbadania postępowania konsulatu, zwłaszcza że, jak 
twierdzi, tego rodzaju sytuacje powtarzają się tam stale. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 stycznia 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 czerwca 2013 r.

Skarga składającego petycję dotyczy dwóch różnych zdarzeń.

Pierwsze zdarzenie dotyczy trudności w uzyskaniu wizy dla członka rodziny obywatela UE 
w konsulacie francuskim w Bangkoku. W skardze podkreślono w szczególności brak 
informacji i brak dostępności usług, fakt wniesienia opłaty w wysokości 30 euro, chociaż 
wiza powinna zostać wydana nieodpłatnie, oraz brak gwarancji co do terminu, w jakim wiza 
zostanie wydana.
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Drugie zdarzenie dotyczy odmowy wydania przez francuską ambasadę w Bangkoku kuzynce 
żony składającego petycję wizy w celu odbycia podróży do Francji z rodziną i przyjaciółmi 
składającego petycję. W tym samym czasie byłej sekretarce składającego petycję wydano 
wizę na tę samą podróż. Składający petycję utrzymuje, że konsulat francuski nie stosował 
jednolitych standardów i oskarża go o dyskryminację ze względu na wiek, nieprzestrzeganie 
przepisów prawa proceduralnego oraz niezapewnienie możliwości skorzystania z przejrzystej 
procedury odwoławczej w przypadku osób składających wniosek o krótkoterminową wizę.
Składający petycję sugeruje również zasadność wprowadzenia zmian do kodeksu wizowego 
oraz do podręcznika do rozpatrywania wniosków wizowych.

Te dwa zdarzenia zgłoszone przez składającego petycję należy poddać oddzielnej analizie, 
ponieważ ramy prawne mające zastosowanie są różne w obu przypadkach. 

Pierwsze zdarzenie:

Zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywy 2004/38/WE członkowie rodzin, którzy nie są obywatelami 
państwa członkowskiego, są jedynie zobowiązani posiadać wizę wjazdową zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 539/2001 lub, w określonym przypadku, prawem krajowym. 
Artykuł ten stanowi, że państwa członkowskie przyznają takim osobom wszelkie ułatwienia 
w uzyskaniu niezbędnych wiz. Wizy takie są wydawane nieodpłatnie, tak szybko jak to jest 
możliwie, oraz na podstawie procedury przyspieszonej.

Francja prawidłowo wdrożyła powyższy zapis dyrektywy w art. R121-1 kodeksu wjazdu i 
pobytu obcokrajowców oraz prawa do azylu. Zgodnie z treścią powyższego artykułu władze 
konsularne wydają wnioskowaną wizę w oparciu o dowód na istnienie więzi rodzinnych, 
nieodpłatnie, możliwie jak najszybciej oraz w ramach procedury przyspieszonej. Udostępnia 
się wszelkie środki niezbędne dla uzyskania takiej wizy.

Niemniej jednak Komisja otrzymała kilka zapytań od obywateli UE rozczarowanych brakiem 
informacji lub złą jakością informacji przekazywanych przez niektóre francuskie władze 
konsularne. W związku z powyższym Komisja w kwietniu 2013 r. skontaktowała się z 
władzami francuskimi w sprawie zróżnicowanej jakości informacji na temat wiz dla członków 
rodzin obywateli UE wraz z wezwaniem do poprawienia jakości informacji w ambasadach i 
konsulatach francuskich, jak również informacji dostępnych opinii publicznej.

Drugie zdarzenie:

Drugie zdarzenie wiąże się z odmową wydania wizy przez francuski konsulat w Bangkoku 
kuzynce żony składającego petycję na podróż ze składającym petycję, podczas gdy sekretarce 
składającego petycję wydano wizę na tę samą podróż. 

W odniesieniu do tej odmowy składający petycję twierdzi, że francuski konsulat w Bangkoku 
dopuścił się kilku naruszeń rozporządzenia nr 810/2009 ustanawiającego Wspólnotowy 
Kodeks Wizowy (kodeks wizowy)1, decyzji Komisji nr C (2010) 1620, ustanawiającej 
podręcznik do rozpatrywania wniosków wizowych (podręcznik) oraz Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej (Karta). Składający petycję utrzymuje ponadto, że Francja 
nie przestrzega zapisów kodeksu wizowego w zakresie prawa do odwołania się od odmowy 

                                               
1 Dz.U. L 243, 15.9.2009, s. 1
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wydania wizy. Na koniec składający petycję sugeruje, że należy wprowadzić kilka zmian 
zarówno do kodeksu wizowego, jak i do podręcznika.  

Wiele z zastrzeżeń składającego petycję opiera się wyłącznie lub głównie na podręczniku. Z 
tego powodu należy wyjaśnić, iż podręcznik, zgodnie z treścią jego przedmowy, nie zawiera 
żadnych prawnie wiążących zobowiązań wobec państw członkowskich, ani też nie ustanawia 
żadnych nowych praw i obowiązków dla osób, których mógłby dotyczyć. Celem podręcznika 
jest wyłącznie ustanowienie instrukcji operacyjnych (wytycznych, najlepszych praktyk oraz 
zaleceń) dotyczących wykonywania zadań przez pracowników konsularnych państw 
członkowskich oraz innych organów odpowiedzialnych za rozpatrywanie wniosków 
wizowych i za podejmowanie decyzji. 

Pierwsze zastrzeżenie składającego petycję odnosi się do niezastosowania przez francuski 
konsulat w Bangkoku jednolitych standardów w zakresie przyznawania i odmowy wydania 
wizy w przypadku dwóch wnioskodawców oraz do dyskryminacji kuzynki jego żony ze 
względu na wiek. Składający petycję wspomina, że złożył odwołanie od decyzji o odmowie 
wydania wizy do właściwego organu odwoławczego we Francji. Nie wyjaśnia, czy przed 
złożeniem przez niego petycji została podjęta decyzja w sprawie odwołania ani, jeśli została 
podjęta, jaka to była decyzja. Bez informacji o decyzji w sprawie odwołania nie ma 
możliwości dokonania rozstrzygającej oceny decyzji o odmowie przyznania wizy, a zatem i 
twierdzeń składającego petycję w tym zakresie. Niemniej jednak ocenę wstępną tych 
twierdzeń zamieszczono poniżej. 

Zasady ogólne w zakresie wydawania krótkoterminowych wiz na wjazd do strefy Schengen 
są zawarte w kodeksie wizowym. Władze konsularne państw członkowskich są 
odpowiedzialne za stosowanie powyższych zasad oraz za ocenę poszczególnych wniosków. 
Zgodnie z kodeksem wizowym osoby składające wnioski o wydanie wizy powinny 
przedłożyć określone dokumenty uzupełniające na dowód, że spełniają warunki wjazdu 
ustanowione w kodeksie granicznym Schengen oraz mające na celu umożliwienie oceny 
zamiaru opuszczenia terytorium państw członkowskich strefy Schengen przez 
wnioskodawców przed wygaśnięciem wizy, której taki wniosek dotyczy. Zgodnie z art. 21 
ust. 7 kodeksu wizowego dotyczącego weryfikacji warunków wjazdu i oceny ryzyka 
„(p)odstawowe znaczenie przy rozpatrywaniu wniosku ma to, czy przedstawione dokumenty 
są autentyczne i wiarygodne oraz czy oświadczenia złożone przez osobę ubiegającą się o wizę 
są prawdziwe i wiarygodne”. W rzeczywistości, zgodnie z treścią art. 32 ust. 1 lit. b) kodeksu 
wizowego, wydania wizy należy odmówić, jeżeli pracownicy konsulatu mają uzasadnione 
wątpliwości co do autentyczności dokumentów uzupełniających przedstawionych przez osobę 
ubiegającą się o wizę lub prawdziwości ich treści, wiarygodności oświadczeń złożonych 
przez osobę ubiegającą się o wizę lub jej zamiaru opuszczenia terytorium państw 
członkowskich, zanim wygaśnie termin ważności wizy, o którą osoba ubiegająca się o wizę 
występuje. 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez składającego petycję kuzynka żony składającego 
petycję została powiadomiona, że przyczyną odmowy wydania jej wizy był fakt, że 
„informacje przedłożone jako uzasadnienie celu i warunków planowanego pobytu nie były 
wiarygodne”. Składający petycję utrzymuje, że dokumenty uzupełniające obydwu osób 
składających wniosek były niemal identyczne, jednak, zgodnie z informacjami przekazanymi 
przez składającego petycję, kobiety składające wniosek mają różną przynależność 
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państwową, sekretarka składającego petycję jest na emeryturze i pokrywała koszty podróży 
samodzielnie, natomiast kuzynka żony składającego petycję jest studentką i to składający 
petycję zaproponował jej pokrycie kosztów podróży. Wydaje się zatem, że złożone wnioski 
oraz dokumenty uzupełniające nie były identyczne i mogły zostać odmiennie ocenione przez 
konsulat. 

Jak przytoczył składający petycję, zgodnie z treścią motywu 29 kodeksu wizowego 
„rozporządzenie uwzględnia podstawowe prawa i jest zgodne z zasadami uznanymi w 
szczególności w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności przyjętej 
przez Radę Europy oraz w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej”. Prawo do 
niedyskryminacji ze względu na wiek stanowi element obydwu wyżej przytoczonych narzędzi 
ustanawiających prawa podstawowe. Ponadto art. 39 ust. 3 kodeksu wizowego szczegółowo 
stanowi, że „pracownicy konsularni nie dyskryminują nikogo ze względu na płeć, 
pochodzenie rasowe lub etniczne, wiarę lub wyznanie, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną”. Jednak przy podejmowaniu decyzji o wydaniu lub odmowie wydania 
wizy pracownicy konsularni muszą ocenić każdy wniosek indywidualnie i sprawdzić, czy 
spełnione są wszystkie wymogi i nie zachodzi żadna z przesłanek odmowy wydania wizy. 
Wydanie wizy jednej z osób składającej wniosek oraz odmowa wydania innej osobie, nawet 
jeśli niektóre z dokumentów uzupełniających są podobne, nie oznacza, że pracownicy 
konsularni dyskryminowali tę osobę składającą wniosek wizowy, której wydania wizy 
odmówiono. Istnieje możliwość, że w następstwie indywidualnej oceny każdego z wniosków, 
do których odnosi się składający petycję, których właściwości były różne oraz różniły się 
niektóre dokumenty uzupełniające, władze konsularne podjęły odmienne decyzje w sprawie
wydania wizy, w pełni przestrzegając w obu przypadkach zasady niedyskryminacji.  

Składający petycję informuje również, że konsulat francuski w Bangkoku nie przestrzegał 
praw proceduralnych osoby składającej wniosek, nie kontaktując się z nią przed 
odmówieniem wydania wizy. Zgodnie z art. 21 ust. 8 kodeksu wizowego „podczas 
rozpatrywania wniosku konsulat może w uzasadnionym przypadku wezwać osobę ubiegającą 
się o wizę na rozmowę i zażądać dodatkowych dokumentów”. Jednakże nie jest to 
obowiązkiem władz konsularnych. Jeśli władze konsularne są w stanie dokonać oceny w 
oparciu o informacje im dostępne, nie są zobowiązane do wezwania danej osoby na rozmowę. 

W odniesieniu do procedury odwoławczej składający petycję utrzymuje, że sposób, w jaki 
procedura odwoławcza została zorganizowana we francuskim prawie krajowym, nie jest 
zgodny z kodeksem wizowym. Zgodnie z art. 32 ust. 3 kodeksu wizowego „Postępowanie 
odwoławcze jest prowadzone (...) zgodnie z prawem krajowym tego państwa 
członkowskiego.(...)”. W związku z powyższym w kodeksie wyraźnie uznaje się autonomię 
proceduralną państw członkowskich w tym zakresie. Jednak taka autonomia proceduralna jest 
ograniczona zasadami prawa Unii, takimi jak prawo do skutecznego środka odwoławczego 
zawarte w art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. W oparciu o dostępne jej 
informacje Komisja wyraża opinię, że procedura odwoławcza ustanowiona przez francuskie 
prawo krajowe jest zgodna z prawem i zasadami UE, w tym z art. 47 Karty.

Odmowa wydania wizy nie oznacza, że dana osoba nie może ponownie złożyć wniosku. 
Zgodnie z art. 21 ust. 9 kodeksu wizowego wcześniejsza odmowa wydania wizy nie 
powoduje automatycznie odrzucenia nowego wniosku. Nowy wniosek jest oceniany na 
podstawie wszystkich dostępnych informacji.
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W odniesieniu do formularza do powiadomień o odmowie wydania wizy składający petycję 
utrzymuje, że załącznik VI do kodeksu wizowego, w którym ustanawia się standardowy 
formularz do powiadomień o odmowie wydania wizy, powinien zawierać również sekcję, w 
której władze konsularne będą mogły bardziej szczegółowo wyjaśnić przyczyny odmowy. W 
rzeczywistości standardowy formularz już zawiera sekcję „Uwagi”, w której można 
dodatkowo wyjaśnić powody odmowy. Jednak obecnie nie ma obowiązku wypełnienia tej 
dodatkowej rubryki. 

Jeżeli chodzi o propozycję składającego petycję dotyczącą zwrotu opłaty za wizę w 
przypadku „naruszenia praw proceduralnych” przez pracowników konsulatu, to jedynie sądy 
krajowe mają prawo, w uzasadnionych przypadkach, nakazać państwu członkowskiemu 
zrekompensowanie straty lub szkody poniesionej przez dane osoby w wyniku naruszenia 
prawa Unii Europejskiej. Jednakże zwrot opłaty za wizę nie jest możliwy po uznaniu 
dopuszczalności wniosku wizowego.

Jeżeli chodzi o sugestię składającego petycję, aby wyeliminować możliwość zlecania przez 
państwa członkowskie podmiotom zewnętrznym, to zgodnie z obowiązującym prawem Unii 
Europejskiej państwa członkowskie pozostają odpowiedzialne za przyjmowanie i 
rozpatrywanie wniosków wizowych. Kodeks wizowy zawiera ramy prawne dotyczące 
zlecania zbierania wniosków wizowych podmiotom zewnętrznym wyłącznie w ostateczności; 
priorytet nadaje się współpracy między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, na 
przykład poprzez tworzenie wspólnych ośrodków składania wniosków wizowych. 
Wymienione są poszczególne zadania, jakie mogą być wykonywane przez zewnętrznego 
dostawcę usług. Wyklucza się rozpatrywanie i ocenę wniosków.

Zmiany do obowiązujących przepisów wizowych będą analizowane w ramach przeglądu 
kodeksu wizowego, który Komisja ma zamiar przedstawić przed końcem 2013 r. w oparciu o 
sprawozdanie Komisji oceniające wdrożenie kodeksu wizowego w trakcie pierwszych trzech 
lat jego obowiązywania. Internetowe konsultacje społeczne na rzecz „Usprawnienia procedur 
w celu uzyskania wiz krótkoterminowych do strefy Schengen” zostały zainicjowane w dniu 
25 marca i potrwają do dnia 17 czerwca 2013 r. Komisja zamierza przedstawić sposoby na 
poprawienie, ułatwienie i usprawnienie procedur dla osób podróżujących w dobrej wierze, 
jednocześnie pozostawiając państwom członkowskim możliwość zajęcia się zagrożeniami 
związanymi z nielegalną migracją lub z bezpieczeństwem1 stwarzanymi przez niektórych 
podróżnych.

Wniosek

W oparciu o informacje przekazane przez składającego petycję:

 W pierwszym przypadku: Przed sezonem letnim Komisja powinna otrzymać od władz 

francuskich informacje na temat przyznawania wiz członkom rodzin obywateli UE.

                                               
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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 W drugim przypadku: Komisja nie ma prawa ingerować w decyzje podejmowane w 

poszczególnych przypadkach przez władze konsularne państw członkowskich, chyba 

że miało miejsce naruszenie przepisów prawa UE. Informacje przekazane przez 

składającego petycję w odniesieniu do drugiego przypadku nie wskazują, aby takie 

naruszenia miało miejsce.

4. Odpowiedź Komisji (REV) otrzymana dnia 19 grudnia 2013 r.

Jak poinformowano już w pierwszej odpowiedzi udzielonej Parlamentowi Europejskiemu, w 
kwietniu 2013 r. Komisja skontaktowała się z władzami francuskimi w sprawie 
zróżnicowanej jakości informacji o wizach dla członków rodzin obywateli UE i wezwała do 
poprawienia jakości informacji udzielanych w ambasadach i konsulatach francuskich, jak 
również informacji dostępnych opinii publicznej.

W swojej odpowiedzi z dnia 14 sierpnia 2013 r. władze francuskie przedstawiły szczegółowo 
zmiany, jakie wprowadzono na stronie internetowej ministerstwa spraw zagranicznych, aby 
poprawić jakość informacji udzielanych społeczeństwu na temat wydawania wiz dla 
członków rodzin obywateli UE. Oświadczyły one również, że wysłały telegram 
dyplomatyczny do całej francuskiej sieci konsulatów z przypomnieniem zasad wydawania 
wiz członkom rodzin obywateli UE.

Podsumowanie

Poziom informacji o wydawaniu przez władze francuskie wiz dla członków rodzin obywateli 
UE został tym samym ulepszony zarówno na szczeblu konsulatów, jak i na stronie 
internetowej francuskiego ministerstwa spraw zagranicznych.


