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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1114/2009 dėl vizų gavimo ne ES piliečiams, kurie yra ES piliečių 
šeimos nariai, taisyklių išaiškinimo, kurią pateikė Italijos pilietis Amedeo Intonti 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas paprašė Italijos valdžios institucijų suteikti informacijos apie atvykimo į 
Italiją vizos gavimo ne ES piliečiui, kuris yra žmonos šeimos narys, tvarką. Jis gavo sunkiai 
suprantamų ir prieštaringų atsakymų ir įtaria, kad dėl kelių galimų priežasčių bandoma tokią 
informaciją daryti neaiškią.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. lapkričio 23 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. vasario 19 d.

„Šiuo metu taisyklės, reglamentuojančios Šengeno trumpalaikių vizų išdavimo tvarką, 
nustatytos Bendrosiose konsulinėse instrukcijose (BKI) (OL C 326, 2005 m. gruodžio 22 d. ir 
OL L 131, 2009 m. gegužės 28 d.), tačiau šiose Instrukcijose yra tik viena konkreti nuoroda 
dėl plačiajai visuomenei teiktinos informacijos – VII dalies 1.8 punkte nustatyta, kad 
„Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos viešai skelbia tikslią 
informaciją apie susitikimų paskyrimo tvarką ir prašymų pateikimą“. Taigi Europos Sąjungos 
teisės aktai neįpareigoja valstybių narių teikti tinkamą informaciją.

Reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą (OL L 243, 2009 m. 
rugsėjo 15 d.), panaikinantis, be kita ko, BKI, įsigaliojo 2009 m. spalio 5 d. ir bus pradėtas 
taikyti nuo 2010 m. balandžio 5 d. Jame yra konkretus straipsnis, kuriame pateikiamas 
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plačiajai visuomenei teiktinos įvairių informacijos rūšių sąrašas. Veiklos instrukcijos dėl 
teisinių nuostatų taikymo bus nustatytos „Konsulinių įstaigų organizavimo ir 
bendradarbiavimo Šengeno klausimais vietos lygmeniu vadove“ (angl. „Handbook for
consular organisation and local Schengen cooperation“), įskaitant nuorodą dėl konkrečios 
informacijos, kuri turi būti suteikta prašymus išduoti vizą pateikiantiems asmenims, kurie yra 
ir ES piliečių šeimos nariai. Vadovo projektas šiuo metu ruošiamas taikant komitologijos 
reguliavimo procedūrą, o 2010 m. pradžioje bus priimtas Komisijos sprendimu.

Direktyvoje 2004/38/EB nustatyta, kad „valstybės narės suteikia [šeimos nariams, kuriems 
taikoma ši direktyva] visas galimybes gauti būtinas vizas“, tačiau joje nėra jokios konkrečios 
nuorodos dėl informacijos, kurią valstybės narės turi pateikti suinteresuotajai visuomenei. 
Todėl, nors Italijos valdžios institucijos ir nepateikia pakankamai informacijos visuomenei, 
negali būti laikoma, kad dėl to jos pažeidžia Bendrijos taisykles.

Dėl peticijos turinio, susijusio su vizomis, atkreipiamas dėmesys į tai, kad ES piliečio šeimos 
nariui, atvykstančiam pas ES pilietį pastarojo kilmės šalyje, Direktyva 2004/38/EB netaikoma 
(pvz., Moldovos piliečiui, kuris yra Italijos piliečio šeimos narys, atvykstantis pas Italijoje 
gyvenantį Italijos pilietį), o ES piliečio šeimos nariui, lydinčiam ES pilietį kelionėje į valstybę 
narę, išskyrus ES piliečio kilmės šalį (pvz., Moldovos piliečiui, Rumunijos piliečio 
sutuoktiniui, lydinčiam Rumunijos pilietį kelionėje į Italiją) direktyva būtų taikoma.“


