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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.3.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1041/2009, внесена от M.M., с германско гражданство, относно 
проблеми с молба за издаване на виза на руски гражданин, който иска 
да посети Германия

1. Резюме на петицията

Вносителят се оплаква, че германските органи отказват да издадат виза на руски 
гражданин, поканен на посещение от семейството му.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 ноември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 25 март 2010 г.

Майката на вносителя на петицията, която пребивава в Германия, е поканила руски 
гражданин в Германия. Молбата на последния за издаване на виза обаче е отхвърлена 
от компетентното германско консулство в Русия. Вносителят на петицията не 
споменава причината за този отказ, а посочва споразумението за визово облекчение 
между Европейската общност и Русия1.

Правилата и условията за издаване на шенгенски визи за краткосрочно пребиваване (за 
пребиваване до 90 дни в рамките на 180-дневен период) понастоящем са определени в 

                                               
1 Споразумение между Европейската общност и Руската федерация за улесняване на 
издаването на визи на граждани на Европейския съюз и на Руската федерация, ОВ
L129/27, 17.5.2007 г.
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Общите консулски инструкции относно визите (CCI)1. Съгласно част IV от CCI, 
шенгенска виза в единен формат може да се издаде в съответствие с условията за 
влизане, определени в член 5 от Кодекса на шенгенските граници2. Самите общи
консулски инструкции относно визите ще бъдат отменени от Визовия кодекс3, когато 
влезе в сила на 5 април 2010 г.; въпреки това условията за влизане остават 
определените в член 5 от Кодекса на шенгенските граници.

Тези условия за влизане са следните: лицето трябва а) да притежава валиден документ
за пътуване, б) както и валидна виза, ако е необходимо (не се прилага за издаване на 
визата), в) да обоснове целта и условията на планирания престой и да разполага с 
достатъчно средства за издръжка, г) да не е регистрирано в Шенгенската 
информационна система или в националните системи като лице, за което е подаден 
сигнал за отказ за влизане (забрана за влизане), и д) да не се счита за лице, което може 
да бъде заплаха за обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве.

Според споменатите по-горе общи консулски инструкции относно визите
националното законодателство на съответната държава-членка определя дали 
консулствата трябва да представят основанията за отказ и дали държавата-членка 
предоставя възможност за обжалване на такъв отказ. Гореспоменатият Визов кодекс ще 
въведе задължението всички държави-членки да предоставят основанията за отказ, като 
използват стандартен формуляр и предоставят възможност за обжалване. Тъй като тези 
разпоредби на Визовия кодекс ще влязат в сила едва след една година, на 5 април 2011 
г., Комисията отбелязва, че германското законодателство вече е предвидило 
задължение за предоставяне на основанията за отказ и възможност за обжалване. По 
този начин, ако кандидатката за виза счита, че германското консулство е взело 
необосновано решение, като е отхвърлило нейната молба за издаване на виза, тя следва 
да внесе жалба срещу този отказ, както е предвидено в германското законодателство. 
Не е от компетентността на Комисията обаче да се намесва в индивидуални случаи на 
отказ за издаване на виза.

Споразумението между Европейската общност и Русия за улесняване на издаването на 
визи, посочено от вносителя на петицията, улеснява издаването на визи за 
краткосрочно пребиваване за всички граждани на ЕС и Русия на реципрочна основа. 
Споразумението определя процедурни облекчения, като намалена такса за издаване на 
виза в размер на 35 евро и максимално време за обработване на документите в рамките 
на десет календарни дни. Въпреки това споразумението не засяга споменатите по-горе 
условия за влизане и правилата относно отхвърлянето на молби за издаване на виза. 
Както е посочено в член 2, параграф 2 от споразумението, „националното 
законодателство на […] държавите-членки или правото на Общността се прилагат
                                               
1 Общи консулски инструкции относно визите за дипломатически и консулски 
представителства, ОВ C 326/1, 22.12.2005 г. 
2 Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 
година за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през 
границите (Кодекс на шенгенските граници), ОВ L 105/1, 13.4.2006 г.
3 Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 
година за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс), ОВ L 243 15.9.2009 
г. стр.1.
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за въпроси, които не се обхващат от разпоредбите на настоящото споразумение, 
като отказ за издаване на виза […]“ (подчертаването е добавено).


