
CM\1015823RO.doc PE514.949v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

19.12.2013

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1252/2012, adresată de Gregory Barton, de cetățenie britanică, privind 
presupusele dificultăți în obținerea unei vize pentru soția sa, care are cetățenie 
thailandeză, la Consulatul Franței din Bangkok (Thailanda)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul locuiește în Bangkok (Thailanda) și aduce la cunoștință dificultățile pe care le-a 
întâmpinat când a solicitat o viză pe termen scurt pentru soția lui la Consulatul Franței din 
respectivul oraș, pentru a vizita Parisul. Petiționarul consideră că dreptul UE nu a fost 
respectat, având în vedere obstacolele pe care le-a întâmpinat la solicitarea unei vize, pe care a 
putut să o obțină numai după multe insistențe și oferind bani. El descrie, de asemenea, 
tratamentul agresiv și amenințător pe care l-a primit. Petiționarul dorește anchetarea conduitei 
consulatului, în special, deoarece afirmă că această situație se tot repetă. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 ianuarie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 iunie 2013

Plângerea petiționarului are la bază două incidente diferite. 

Primul incident se referă la dificultățile întâmpinate în obținerea unei vize de la Consulatul 
Franței din Bangkok pentru un membru de familie al unui cetățean al UE. Reclamantul 
subliniază în mod special lipsa de informații și de accesibilitate a serviciilor, plata a 30 de 
euro, deși viza ar trebui eliberată gratis, precum și lipsa unor garanții privind perioada 
necesară pentru eliberarea vizei.
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Al doilea incident se referă la refuzul Ambasadei Franței la Bangkok de a elibera pentru 
verișoara soției petiționarului o viză de călătorie în Franța împreună cu familia și prietenii 
petiționarului. În același timp, a fost eliberată o viză pentru aceeași călătorie fostei secretare a 
petiționarului. Petiționarul susține că Consulatul Franței nu a aplicat standarde consecvente și 
îl acuză de discriminare pe motive de vârstă, nerespectare a drepturilor procedurale și 
neasigurare a unei căi de atac veritabile pentru solicitanții de vize de scurtă ședere. De 
asemenea, petiționarul sugerează modificarea Codului de vize și a Manualului de prelucrare a 
cererilor de viză.

Cele două incidente aduse în atenție de către petiționar ar trebui analizate separat, întrucât 
cadrul juridic aplicabil acestora este diferit. 

Primul incident:

Articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2004/38/CE prevede că membrilor de familie care nu au 
cetățenia unui stat membru li se cere numai să posede o viză de intrare în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 539/2001 sau, dacă este cazul, cu legislația internă. Specifică faptul că 
statele membre înlesnesc obținerea vizelor necesare de către aceste persoane, care trebuie 
eliberate gratuit, în cel mai scurt timp posibil și pe baza unei proceduri accelerate.

Franța a pus în aplicare în mod corect această dispoziție din directivă în articolul R121-1 din 
Codul privind intrarea și ședere resortisanților unor țări terțe și drepturile de azil. Acest articol 
prevede că autoritățile consulare eliberează viza solicitată pe baza dovezilor de legături 
familiale, gratuit, cât mai curând posibil și în cadrul unei proceduri accelerate. Pentru această 
viză sunt acordate toate facilitățile.

Cu toate acestea, Comisia a primit mai multe cereri din partea unor cetățeni ai UE dezamăgiți 
de lipsa de informații sau de calitatea inferioară a informațiilor furnizate de unele autorități 
consulare franceze. Prin urmare, Comisia a luat legătura cu autoritățile franceze în 
aprilie 2013 cu privire la calitatea diferită a informațiilor oferite referitoare la vizele pentru 
membrii de familie ai unor cetățeni ai UE, solicitându-le să îmbunătățească informațiile 
ambasadelor și consulatelor franceze și, de asemenea, informațiile disponibile publicului larg.

Al doilea incident:

Cel de al doilea incident privește refuzul Consulatului Franței din Bangkok de a elibera pentru 
verișoara soției petiționarului o viză pentru o călătorie împreună cu petiționarul, în timp ce 
secretarei petiționarului i-a fost eliberată o viză pentru aceeași călătorie. 

În ceea ce privește acest refuz, petiționarul formulează mai multe reclamații privind presupusa 
încălcare de către Consulatul Franței din Bangkok a Regulamentului (CE) nr. 810/2009 
privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize)1, a Deciziei (2010)1620 a 
Comisiei de stabilire a Manualului privind prelucrarea cererilor de viză (Manualul) și a Cartei 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (Carta). De asemenea, petiționarul susține că 
Franța nu respectă dispozițiile din Codul de vize privind dreptul de exercitare a unei căi de 
atac în cazul unui refuz de eliberare a unei vize. În cele din urmă, petiționarul sugerează că ar 
trebui aduse mai multe modificări atât Codului de vize, cât și Manualului. 

                                               
1 JO L 243, 15.9.2009, p. 1.



CM\1015823RO.doc 3/6 PE514.949v02-00

RO

Majoritatea reclamațiilor formulate de petiționar este întemeiată exclusiv sau, în special, pe 
Manual. Din acest motiv, este mai întâi necesar să se clarifice că Manualul, astfel cum se 
prevede în preambul, nu creează nicio obligație cu caracter juridic obligatoriu pentru statele 
membre și nici nu stabilește drepturi sau obligații noi pentru persoane care ar putea fi vizate 
de acesta. Scopul Manualului este numai de a stabili instrucțiuni operaționale (orientări, bune 
practici și recomandări) pentru efectuarea sarcinilor ce revin personalului consular al statelor 
membre și altor autorități responsabile pentru examinarea și luarea de decizii privind cererile 
de vize. 

Potrivit primei reclamații formulate de solicitant, Consulatul Franței la Bangkok nu a aplicat 
standarde consecvente în ceea ce privește acordarea și refuzul de a elibera vize în cazul celor 
doi solicitanți și a discriminat-o pe verișoara soției petiționarului pe motive de vârstă. 
Petiționarul menționează că a formulat o cale de atac împotriva deciziei de refuz la organul de 
recurs competent din Franța. El nu explică dacă a fost adoptată o decizie cu privire la acest 
recurs până la depunerea petiției sale sau, dacă a existat, care a fost decizia respectivă. Fără 
informații privind decizia referitoare la apel, nu este posibilă realizarea unei evaluări 
concludente a refuzului de a elibera o viză și, astfel, a reclamațiilor petiționarului privind 
acest subiect specific. Cu toate acestea, o evaluare preliminară a acestor reclamații este 
prezentată mai jos. 

Normele generale care reglementează eliberarea de vize de scurtă ședere Schengen sunt 
prevăzute în Codul de vize. Autoritățile consulare ale statelor membre sunt responsabile 
pentru aplicarea acestor norme și pentru evaluarea cererilor individuale. În conformitate cu 
Codul de vize, solicitanții de vize ar trebui să prezinte anumite documente justificative pentru 
a dovedi că îndeplinesc condițiile de intrare prevăzute de Codul frontierelor Schengen și 
pentru a permite evaluarea intenției solicitanților de a părăsi teritoriul statelor membre 
Schengen înainte de expirarea vizei pe care o solicită. Potrivit articolului 21 alineatul (7) din 
Codul de vize privind verificarea condițiilor de intrare și evaluarea riscului, „[e]xaminarea 
cererii se bazează în special pe autenticitatea și pe fiabilitatea documentelor înaintate și pe 
veridicitatea și fiabilitatea declarațiilor solicitantului.” De fapt, potrivit articolului 32 
alineatul (1) litera (b) din Codul de vize, o cerere de viză ar trebui respinsă dacă personalul 
consular are îndoieli întemeiate cu privire la autenticitatea documentelor justificative înaintate 
de către solicitant sau cu privire la veridicitatea datelor pe care le cuprind, la gradul de 
încredere care poate fi acordat declarațiilor solicitantului sau cu privire la intenția acestuia de 
a părăsi teritoriul statelor membre înainte de expirarea vizei pe care o solicită. 

Potrivit informațiilor furnizate de solicitant, verișoara soției petiționarului a fost înștiințată că 
motivul pentru care i s-a refuzat eliberarea unei vize a fost că „informațiile furnizate privind 
justificarea scopului și a condițiilor șederii prevăzute nu prezentau încredere”. Petiționarul 
declară că documentele justificative ale celor două solicitante erau aproape identice, dar, 
potrivit informațiilor furnizate de petiționar, cele două solicitante au cetățenii diferite, 
secretara petiționarului este pensionată și își plătea singură costurile călătoriei, în timp ce 
verișoara soției petiționarului este studentă, iar petiționarul se oferise să-i plătească costurile 
călătoriei. Se pare astfel că cererile și documentele justificative înaintate nu erau identice și ar 
fi putut fi evaluate în mod diferit de către consulat. 

Astfel cum amintește petiționarul, considerentul (29) din Codul de vize stipulează că 
regulamentul respectă drepturile fundamentale și urmează principiile recunoscute în special 
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de Convenția Consiliului Europei pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale și de cartă. Dreptul de a nu fi discriminat pe baza vârstei face parte din 
respectivele instrumente privind drepturile fundamentale. În plus, articolul 39 alineatul (3) din 
Codul de vize stabilește în mod special că personalul consular nu poate discrimina persoanele 
pe motive legate de sex, rasă sau origine etnică, religie ori credință, dizabilități, orientare 
sexuală sau vârstă. Cu toate acestea, când ia o decizie de eliberare sau de refuzare a unei vize, 
personalul consular trebuie să evalueze fiecare cerere în parte și să verifice îndeplinirea 
tuturor cerințelor și lipsa oricărui motiv de refuz. Eliberarea unei vize pentru unul dintre 
solicitanți și refuzarea eliberării unei vize pentru celălalt, chiar dacă anumite documente 
justificative ale ambilor solicitanți sunt similare, nu înseamnă că personalul consular 
discriminează solicitantul căruia îi este refuzată cererea de viză. Este posibil ca, ulterior unei 
evaluări individuale a fiecărei cereri menționate de petiționar, care avea diferite caracteristici 
și conținea diferite documente justificative, autoritățile consulare să fi ajuns la decizii diferite 
privind eliberarea sau nu a unei vize în fiecare caz, respectându-se pe deplin principiul 
nediscriminării. 

De asemenea, petiționarul reclamă că drepturile procedurale ale solicitantei nu au fost 
respectate de către Consulatul Franței din Bangkok, acesta neluând legătura cu ea înainte de a-
i refuza eliberarea vizei. În conformitate cu articolul 21 alineatul (8) din Codul de vize, pe 
parcursul examinării unei cereri, consulatele au oportunitatea de a chema solicitantul la un 
interviu și de a solicita documente suplimentare. Totuși, aceasta nu reprezintă o obligație 
pentru autoritățile consulare. Dacă autoritățile consulare sunt în măsură să efectueze o 
evaluare pe baza informațiilor pe care le au la dispoziție, ele nu au obligația de a solicita un 
interviu. 

În ceea ce privește calea de atac, petiționarul susține că modul de organizare a căii de atac în 
cadrul legislației interne franceze nu este în conformitate cu Codul de vize. În conformitate cu 
articolul 32 alineatul (3) din Codul de vize „(...) Calea de atac este (...) în conformitate cu 
legislația națională a respectivului stat membru.” Prin urmare, codul recunoaște în mod 
explicit autonomia procedurală a statelor membre în această privință. Cu toate acestea, această 
autonomie procedurală este limitată de principiile de drept ale Uniunii, precum dreptul la o 
cale de atac eficientă, consacrat la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. Pe baza informațiilor deținute, Comisia este de părere că procedura de formulare a 
unei căi de atac stabilită de legislația internă franceză este în conformitate cu legislația și cu 
principiile UE, inclusiv cu articolul 47 din cartă.

Refuzul unei vize nu împiedică o persoană să depună o nouă solicitare. În conformitate cu 
articolul 21 alineatul (9) din Codul de vize, un refuz anterior de a elibera o viză nu duce în 
mod automat la un refuz al unei noi cereri. O nouă cerere este evaluată pe baza tuturor 
informațiilor disponibile.

În ceea ce privește formularul de refuz, petiționarul susține că anexa VI la Codul de vize, care 
stabilește formularul standard de refuz, ar trebui să includă și o secțiune unde autoritățile 
consulare ar putea să explice mai în detaliu motivele refuzului. De fapt, formularul standard 
conține deja o secțiune „observații” în care se pot oferi explicații suplimentare cu privire la 
motivele refuzului. Totuși, nu există în prezent nicio obligație de a folosi acest spațiu 
adițional. 
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În ceea ce privește propunerea petiționarului de rambursare a taxei de viză în cazul „unei 
încălcări a drepturilor procedurale” de către personalul consular, numai instanțele naționale au 
competența, dacă este cazul, de a ordona unui stat membru să ofere compensații pentru 
pierderile sau daunele suferite de persoane ca urmare a unei încălcări a legislației Uniunii 
Europene. Cu toate acestea, rambursarea unei taxe de viză nu este posibilă odată ce cererea de 
viză a fost considerată admisibilă.

În ceea ce privește sugestia petiționarului de a elimina posibilitatea statelor membre de 
externalizare, în conformitate cu legislația actuală a Uniunii Europene și principiu de bază, 
statele membre rămân responsabile pentru primirea și prelucrarea cererilor de vize. Codul de 
vize prevede un cadru juridic pentru externalizarea colectării de cereri de vize numai ca 
ultimă soluție; este prioritară cooperarea dintre statele membre ale Uniunii Europene, de 
exemplu, prin intermediul înființării unor centre comune pentru cererile de vize. Diferitele 
sarcini pe care le poate efectua un furnizor de servicii externe sunt enumerate și exclud orice 
examinare sau evaluare a cererilor.

Vor fi analizate schimbări ale normelor actuale privind vizele ca parte a revizuirii Codului de 
vize, pe care Comisia intenționează să o desfășoare până la sfârșitul anului 2013, pe baza 
raportului Comisiei de evaluare a punerii în aplicare a Codului de vize în primii trei ani ai săi. 
O consultare publică online privind „Îmbunătățirea procedurilor de obținere a vizelor 
«Schengen» de scurtă ședere” a fost lansată la 25 martie și se desfășoară până la 
17 iunie 2013. Comisia intenționează să propună modalități de îmbunătățire, de facilitare și de 
uniformizare a procedurilor pentru călătorii de bună-credință, în același timp continuând să 
permită statelor membre să abordeze riscurile prezentate de unii călători în ceea ce privește 
migrația neregulamentară sau securitatea1. Manualul va fi modificat în contextul revizuirii 
Codului de vize.

Concluzie

Pe baza informațiilor furnizate de petiționar:

 În primul caz: Comisia ar trebui să primească, înainte de vară, observații din partea 

autorităților franceze privind eliberarea de vize membrilor de familie ai cetățenilor 

UE.

 În al doilea caz: Comisia nu are dreptul să intervină în deciziile luate în cazuri 

individuale de către autoritățile consulare ale statelor membre, cu excepția cazului în 

care a existat o încălcare a legislației UE. Informațiile furnizate de solicitant în ceea ce 

privește al doilea incident nu arată că ar fi existat o astfel de încălcare.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 19 decembrie 2013

Astfel cum a comunicat în primul răspuns către Parlamentul European, Comisia a luat deja 
legătura cu autoritățile franceze în aprilie 2013 cu privire la calitatea diferită a informațiilor 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0649:FIN:RO:PDF
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oferite referitoare la vizele pentru membrii de familie ai unor cetățeni ai UE, solicitându-le să 
îmbunătățească informațiile ambasadelor și consulatelor franceze și, de asemenea, 
informațiile disponibile publicului larg.

În răspunsul autorităților franceze din 14 august 2013 s-au detaliat modificările aduse site-ului 
Ministerului Afacerilor Externe pentru a îmbunătăți calitatea informațiilor furnizate publicului 
în ceea ce privește vizele acordate membrilor de familie ai cetățenilor UE. De asemenea, s-a 
anunțat că a fost trimisă o telegramă diplomatică în întreaga rețea consultară franceză prin 
care se reaminteau normele de acordare a vizelor membrilor de familie ai cetățenilor UE.

Concluzie

Prin urmare, nivelul informațiilor oferite de autoritățile franceze privind acordarea de vize 
membrilor de familie ai cetățenilor UE a fost îmbunătățit atât la nivelul reprezentanțelor 
consulare, cât și la nivelul site-ului Ministerului Afacerilor Externe al Franței.


