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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1252/2012, ktorú predkladá Gregory Barton, britský štátny občan, 
o údajných problémoch so získaním víza pre svoju manželku, ktorá má 
thajskú štátnu príslušnosť, na francúzskom konzuláte v Bangkoku (Thajsko)

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície žije v Bangkoku (Thajsko) a sťažuje sa na problémy, s ktorými sa na 
francúzskom konzuláte v tomto meste stretol pri podávaní žiadosti o krátkodobé vízum pre 
svoju manželku, aby mohla navštíviť Paríž. Predkladateľ petície sa domnieva, že vzhľadom 
na prekážky, na ktoré narazil pri podávaní žiadosti o vízum, ktoré sa mu podarilo získať až po 
veľkom naliehaní a uhradení poplatku, neboli dodržané právne predpisy EÚ. Opisuje tiež 
agresívne a výhražné správanie, s akým sa k nemu pristupovalo. Žiada, aby sa správanie 
pracovníkov konzulátu prešetrilo, a to najmä preto, lebo podľa jeho slov sa tu takýto typ 
situácie vyskytuje opakovane. 

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 28. januára 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 28. júna 2013

Sťažnosť predkladateľa petície sa zakladá na dvoch rôznych incidentoch.

Prvý incident sa týka problémov pri získavaní víza pre rodinného príslušníka občana EÚ na 
francúzskom konzuláte v Bangkoku. Sťažovateľ poukazuje najmä na nedostatok informácií 
a nedostatočnú dostupnosť služieb, uhradenie poplatku vo výške 30 EUR, pričom víza by sa 
mali vydávať bezplatne, a nedostatočnú istotu, pokiaľ ide o obdobie potrebné na vydanie víza.
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Druhý incident sa týka zamietnutia francúzskeho veľvyslanectva v Bangkoku udeliť vízum 
sesternici manželky predkladateľa petície, aby mohla vycestovať do Francúzska spolu 
s rodinou a priateľmi predkladateľa petície. Bývalej sekretárke predkladateľa petície pritom 
bolo udelené vízum na rovnaký výlet. Predkladateľ petície tvrdí, že francúzsky konzulát 
neuplatnil jednotné normy, a obviňuje ho z diskriminácie na základe veku, nedodržiavania 
procesných práv a neschopnosti zabezpečiť riadne odvolacie konanie pre žiadateľov 
o krátkodobé vízum. Predkladateľ petície tiež navrhuje zmenu vízového kódexu a príručky 
pre spracovanie žiadostí o víza.

Dva incidenty, na ktoré upozorňuje predkladateľ petície, by sa mali analyzovať oddelene, 
keďže sa na ne uplatňujú rôzne právne rámce. 

Prvý incident:

V článku 5 ods. 2 smernice 2004/38/ES sa uvádza, že rodinní príslušníci, ktorí nie sú štátni 
príslušníci členského štátu, musia mať iba vstupné vízum v súlade s nariadením (ES) 
č. 539/2001, alebo prípadne v súlade s vnútroštátnou legislatívou. Ďalej sa bližšie uvádza, že 
členské štáty takýmto osobám umožnia, aby získali potrebné víza, ktoré sa vydávajú 
bezplatne a čo najskôr a na základe zrýchleného postupu.

Francúzsko náležite zaviedlo toto ustanovenie smernice do článku R121-1 Kódexu vstupu 
a pobytu cudzincov a azylových práv. V tomto článku sa stanovuje, že konzulárne úrady 
udelia požadované vízum na základe preukázania rodinných väzieb bezplatne, čo najskôr, 
a na základe zrýchleného postupu. Vyvinie sa všetko úsilie na udelenie víza.

Komisia však dostala niekoľko podnetov na začatie vyšetrovania od občanov EÚ, ktorí boli 
sklamaní nedostatkom alebo nízkou kvalitou informácií poskytovaných niektorými 
francúzskymi konzulárnymi úradmi. Komisia preto v apríli 2013 kontaktovala francúzske 
orgány v súvislosti s premenlivou kvalitou informácií poskytovaných o vízach pre rodinných 
príslušníkov občanov EÚ a požiadala ich, aby zlepšili kvalitu informácií na francúzskych 
veľvyslanectvách a konzulátoch, ako aj informácií dostupných širokej verejnosti.

Druhý incident:

Druhý incident sa týka zamietnutia francúzskeho konzulátu v Bangkoku udeliť vízum 
sesternici manželky predkladateľa petície na výlet s predkladateľom petície, pričom jeho 
bývalej sekretárke bolo vydané vízum na rovnaký výlet. 

Pokiaľ ide o toto zamietnutie, predkladateľ petície uvádza niekoľko tvrdení o údajnom 
porušení nariadenia č. 810/2009, ktorým sa stanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový 
kódex)1, rozhodnutia Komisie K(2010) 1620, ktorým sa ustanovuje príručka pre spracovanie 
žiadostí o víza (príručka), a Charty základných práv Európskej únie (charty) zo strany 
francúzskeho konzulátu v Bangkoku. Predkladateľ petície taktiež tvrdí, že Francúzsko 
nedodržiava ustanovenia vízového kódexu o práve na odvolanie proti zamietnutiu žiadosti 
o vízum. Predkladateľ petície napokon navrhuje, aby sa vykonalo niekoľko zmien vízového 
kódexu aj príručky.  

                                               
1

Ú. v. EÚ L 243, 15.9.2009, s. 1.
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Mnohé jeho tvrdenia sa zakladajú výlučne, alebo prevažne, na príručke. Z toho dôvodu treba 
v prvom rade objasniť, že príručka, ako sa uvádza v jej predslove, neurčuje členským štátom 
žiadne právne záväzné povinnosti, ani nestanovuje žiadne nové práva a povinnosti pre osoby, 
ktorých by sa mohla týkať. Cieľom príručky je len stanoviť operačné pokyny (usmernenia, 
najlepšie postupy a odporúčania) pre výkon úloh konzulárnych pracovníkov členských štátov 
a iných orgánov zodpovedných za preskúmanie žiadostí o vízum a rozhodnutie o týchto 
žiadostiach. 

Prvým tvrdením žiadateľa je, že francúzsky konzulát v Bangkoku neuplatnil jednotné normy 
pri udelení a zamietnutí víz v prípade dvoch žiadateliek a že tento konzulát diskriminoval 
sesternicu manželky predkladateľa petície na základe veku. Predkladateľ petície uvádza, že sa 
proti tomuto zamietavému rozhodnutiu odvolal na príslušnom odvolacom orgáne vo 
Francúzsku. Neobjasňuje však, či sa o jeho odvolaní už rozhodlo, kým podal petíciu, alebo 
aké bolo toto rozhodnutie a či sa vôbec k nejakému dospelo. Bez informácií o rozhodnutí 
týkajúcom sa odvolania nie je možné vykonať konečné posúdenie zamietnutia žiadosti 
o vízum, a teda ani tvrdení predkladateľa petície o tomto konkrétnom bode. Predbežné 
posúdenie týchto tvrdení sa však uvádza ďalej v texte. 

Všeobecné pravidlá, ktorými sa upravuje udeľovanie schengenských krátkodobých víz, sú 
stanovené vo vízovom kódexe. Konzulárne úrady členských štátov sú zodpovedné za 
uplatňovanie týchto pravidiel a posudzovanie jednotlivých žiadostí. Podľa vízového kódexu 
by žiadatelia o víza mali predložiť určité sprievodné doklady s cieľom preukázať, že spĺňajú 
podmienky vstupu stanovené v Kódexe schengenských hraníc, a umožniť posúdenie úmyslu 
žiadateľov opustiť územie členských štátov schengenského priestoru pred skončením platnosti 
víz, o ktoré žiadajú. Podľa článku 21 ods. 7 vízového kódexu o overení podmienok vstupu 
a posúdení rizika „preskúmanie žiadosti vychádza najmä z pravosti a spoľahlivosti 
predložených dokladov a z vierohodnosti a spoľahlivosti vyhlásení žiadateľa“. V skutočnosti, 
ako je stanovené v článku 32 ods. 1 písm. b) vízového kódexu, sa vízum zamietne, ak majú 
pracovníci konzulárneho úradu odôvodnené pochybnosti o pravosti sprievodných dokladov, 
ktoré predložil žiadateľ, alebo o vierohodnosti ich obsahu, o spoľahlivosti jeho tvrdení alebo 
jeho zámere opustiť územie členských štátov pred skončením platnosti víza, o ktoré žiada. 

Podľa informácií poskytnutých predkladateľom petície bolo sesternici jeho manželky 
oznámené, že dôvodom zamietnutia jej žiadosti o vízum bolo, že „informácie poskytnuté 
v súvislosti s odôvodnením účelu a podmienok predpokladanej cesty neboli dôveryhodné“. 
Predkladateľ petície tvrdí, že sprievodné doklady dvoch žiadateliek boli takmer identické, 
avšak podľa jeho informácií mali tieto dve žiadateľky rôznu štátnu príslušnosť, pričom bývalá 
sekretárka predkladateľa petície bola na dôchodku a náklady na výlet si mala hradiť sama, 
zatiaľ čo sesternica manželky predkladateľa petície bola študentka a predkladateľ petície 
ponúkol, že náklady na jej výlet uhradí on. Zdá sa teda, že žiadosti a predložené sprievodné 
doklady neboli identické a konzulát ich mohol posudzovať rôzne. 

Ako pripomína predkladateľ petície, v odôvodnení 29 vízového kódexu sa uvádza, že 
v nariadení sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady zakotvené konkrétne 
v Dohovore Rady Európy o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Charte základných 
práv Európskej únie. Právo nebyť diskriminovaný na základe veku je súčasťou oboch týchto 
nástrojov v oblasti základných práv. V článku 39 ods. 3 vízového kódexu sa navyše konkrétne 
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stanovuje, že pracovníci konzulárnych úradov nemôžu konať tak, aby dochádzalo 
k diskriminácii osôb na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva 
alebo viery, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie alebo veku. Pri rozhodovaní 
o udelení alebo zamietnutí víza však pracovníci konzulárneho úradu musia posudzovať každú 
žiadosť samostatne a overiť, či boli splnené všetky požiadavky, a či neexistuje žiadny dôvod 
na zamietnutie. Udelenie víza jednému žiadateľovi a jeho zamietnutie inému, dokonca aj 
v prípade, keď by určité sprievodné doklady mohli byť podobné, neznamená, že pracovníci 
konzulárneho úradu diskriminujú žiadateľa, ktorého žiadosť o vízum bola zamietnutá. Je 
možné, že po individuálnom posúdení oboch žiadostí, ktoré uviedol predkladateľ petície 
a ktoré mali rôzne charakteristiky a niektoré rozdielne sprievodné doklady, konzulárne úrady 
dospeli v jednotlivých prípadoch k rozdielnym rozhodnutiam, pokiaľ ide o udelenie víza, 
pričom bola dodržaná zásada nediskriminácie.  

Predkladateľ petície sa taktiež sťažuje, že francúzsky konzulát v Bangkoku nedodržal 
procesné práva žiadateľky, keďže ju pred zamietnutím jej žiadosti o vízum nekontaktoval. 
Podľa článku 21 ods. 8 vízového kódexu môžu konzulárne úrady počas preskúmania žiadosti 
pozvať žiadateľa na rozhovor a žiadať o dodatočné doklady. Nejde však o povinnosť 
konzulárnych úradov. Ak konzulárne úrady dokážu posúdiť žiadosť na základe informácií, 
ktoré majú k dispozícii, nie sú povinné žiadať o rozhovor. 

Pokiaľ ide o odvolacie konanie, predkladateľ petície tvrdí, že spôsob, akým sa odvolacie 
konanie upravuje vo francúzskom vnútroštátnom práve, nie je v súlade s vízovým kódexom. 
Podľa článku 32 ods. 3 vízového kódexu sa „odvolanie […] podáva […] v súlade 
s vnútroštátnym právom tohto členského štátu.“ V kódexe sa teda v tejto súvislosti výslovne 
uznáva procesná autonómia členských štátov. Táto procesná autonómia je však obmedzená 
zásadami právnych predpisov Únie, ako je napríklad právo na účinný prostriedok nápravy 
zakotvené v článku 47 Charty základných práv Európskej únie. Komisia na základe 
informácií, ktoré má k dispozícii, zastáva názor, že odvolacie konanie stanovené vo 
francúzskom vnútroštátnom práve je v súlade s právnymi predpismi a zásadami EÚ, vrátane 
článku 47 charty.

Zamietnutie žiadosti o vízum nebráni osobe podať novú žiadosť. Podľa článku 21 ods. 9 
vízového kódexu predchádzajúce zamietnutie žiadosti o vízum nesmie automaticky viesť 
k zamietnutiu novej žiadosti. Nová žiadosť sa posúdi na základe všetkých dostupných 
informácií.

Pokiaľ ide o formulár pre oznámenie zamietnutia, predkladateľ petície tvrdí, že príloha VI 
vízového kódexu, v ktorej sa stanovuje štandardný formulár pre oznámenie zamietnutia, by 
mala zahŕňať aj oddiel, v ktorom by konzulárne úrady mohli podrobnejšie vysvetliť dôvody 
zamietnutia. Tento štandardný formulár už však v skutočnosti obsahuje oddiel s názvom 
Pripomienky, v ktorom je možné podrobnejšie vysvetliť dôvody zamietnutia. V súčasnosti 
však nie je povinné využiť tento dodatočný priestor. 

Pokiaľ ide o návrh predkladateľa petície týkajúci sa vrátenia vízového poplatku v prípade, že 
dôjde k „porušeniu procesných práv“ zo strany konzulárnych pracovníkov, len vnútroštátne 
súdy majú právomoc v prípade potreby nariadiť členskému štátu vykompenzovať stratu alebo 
škodu, ktorú jednotlivci utrpeli v dôsledku porušenia právnych predpisov Európskej únie. 
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Vrátenie vízového poplatku však nie je možné v prípade, keď sa žiadosť o vízum považuje za 
prípustnú.

Pokiaľ ide o návrh predkladateľa petície, aby sa zrušila možnosť outsourcingu, ktorú 
využívajú členské štáty, podľa súčasných právnych predpisov Európskej únie a ako hlavná 
zásada platí, že za prijímanie a spracúvanie žiadostí o vízum zostávajú zodpovedné členské 
štáty. Vo vízovom kódexe sa uvádza právny rámec pre outsourcing súboru žiadostí o víza iba 
ako krajné riešenie; uprednostňuje sa spolupráca medzi členskými štátmi Európskej únie, 
napríklad prostredníctvom zakladania spoločných centier pre podávanie žiadostí o víza. 
Rôzne úlohy, ktoré môže vykonávať externý poskytovateľ služieb, sú spísané v zozname 
a nezahŕňajú žiadne skúmanie ani posudzovanie žiadosti.

Zmeny súčasných vízových pravidiel budú preskúmané v rámci revízie vízového kódexu, 
ktorú Komisia plánuje predložiť do konca roku 2013 na základe správy Komisie hodnotiacej 
vykonávanie vízového kódexu počas prvých troch rokov jeho uplatňovania. Dňa 25. marca sa 
začala online verejná konzultácia na tému Zlepšenie postupov získavania krátkodobých 
„schengenských“ víz, ktorá bude prebiehať do 17. júna 2013. Komisia chce navrhnúť 
spôsoby, ako zlepšiť, uľahčiť a zjednodušiť postupy pre cestujúcich bona fide, a zároveň 
naďalej umožňovať členským štátom riešiť riziká, ktoré predstavujú niektorí cestujúci 
z hľadiska nelegálnej migrácie alebo bezpečnosti1. Na základe revízie vízového kódexu sa 
zmení aj príručka.

Záver

Na základe informácií poskytnutých predkladateľom petície sa dospelo k týmto záverom:

 V prvom prípade: Komisii by mali byť do leta doručené pripomienky francúzskych 

orgánov v súvislosti s udeľovaním víz rodinným príslušníkom občanov EÚ.

 V druhom prípade: Komisia nie je oprávnená zasahovať do rozhodnutí konzulárnych 

úradov členských štátov, ktoré prijali v jednotlivých prípadoch, pokiaľ nedošlo 

k porušeniu právnych predpisov EÚ. Informácie, ktoré poskytol žiadateľ v súvislosti 

s druhým incidentom, nenaznačujú, že by došlo k takémuto porušeniu.

4. Odpoveď Komisie (revidovaná), doručená 19. decembra 2013

Komisia vo svojej prvej odpovedi Európskemu parlamentu oznámila, že v apríli 2013 
kontaktovala francúzske orgány v súvislosti s premenlivou kvalitou poskytovaných informácií 
o vízach pre rodinných príslušníkov občanov EÚ a požiadala ich, aby zlepšili kvalitu 
informácií na francúzskych veľvyslanectvách a konzulátoch, ako aj informácií dostupných 
širokej verejnosti.

V odpovedi francúzskych orgánov zo 14. augusta 2013 sú podrobne opísané úpravy vykonané 
na webovej stránke ministerstva zahraničných vecí s cieľom zvýšiť kvalitu informácií pre 

                                               
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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verejnosť, pokiaľ ide o víza udeľované rodinným príslušníkom občanov EÚ.  Zároveň 
oznámili, že francúzskym konzulátom bol zaslaný diplomatický telegram, v ktorom sa 
pripomínajú pravidlá na udeľovanie víz rodinným príslušníkom občanov EÚ. 

Záver

Úroveň informácií o udeľovaní víz rodinným príslušníkom občanov EÚ zo strany
francúzskych orgánov bola teda zvýšená ako na úrovni konzulárnych zastúpení, tak aj na
úrovni webovej stránky francúzskeho ministerstva zahraničných vecí.


