
CM\810963LT.doc PE440.057v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

25.3.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1041/2009 dėl Rusijos piliečio problemų, kilusių pateikus 
prašymą išduoti vizą kelionei į Vokietiją, kurią pateikė Vokietijos pilietis 
M.M.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad Vokietijos valdžios institucijos atsisakė išduoti vizą 
Rusijos piliečiui, kurį paviešėti pakvietė jo šeima.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. lapkričio 11 d. Komisijos buvo paprašyta pateikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„Peticijos pateikėjo mama, gyvenanti Vokietijoje, pakvietė Rusijos pilietį į Vokietiją. Tačiau 
kompetentingas Vokietijos konsulatas Rusijoje atmetė šio piliečio prašymą išduoti vizą. 
Peticijos pateikėjas nenurodo šio atmetimo priežasties ir remiasi EB ir Rusijos supaprastintojo 
vizų režimo susitarimu1.
  
Trumpalaikių Šengeno vizų (ne ilgesniam kaip 90 dienų per 180 dienų laikotarpiui) išdavimo 
taisyklės ir sąlygos šiuo metu yra išdėstytos Bendrosiose konsulinėse instrukcijose dėl vizų 
(BKI)2. Remiantis BKI IV dalimi, vienoda Šengeno viza gali būti išduota, jei tenkinamos 
                                               
1 Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos susitarimas dėl vizų Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos 
piliečiams išdavimo tvarkos supaprastinimo, OJ L129/27, 17.5.2007.
2 Bendrosios konsulinės instrukcijos diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms dėl 
vizų, OJ C 326/1, 22.12.2005. 
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Šengeno sienų kodekso1 5 straipsnyje išdėstytos atvykimo sąlygos. Kai 2010 balandžio 5 d. 
įsigalios Vizų kodeksas2, jis panaikins BKI galiojimą, tačiau atvykimo sąlygos liks tokios, 
kokios išdėstytos Šengeno sienų kodekso 5 straipsnyje.

Minėtos atvykimo sąlygos yra tokios: a) turėti galiojantį kelionės dokumentą, b) ir galiojančią 
vizą, jei jos reikia (šis punktas netaikomas išduodant vizą), c) pagrįsti numatomo buvimo 
tikslą ir sąlygas bei turėti pakankamai pragyvenimo lėšų, d) asmeniui turi nebūti pateiktas 
perspėjimas dėl atsisakymo įsileisti (draudimas atvykti) Šengeno informacinėje sistemoje ar 
nacionalinėse sistemose ir e) asmuo turi nebūti laikomas keliančiu grėsmę viešajai tvarkai, 
visuomenės saugumui ar visuomenės sveikatai.

Pagal pirmiau nurodytas BKI atitinkamos valstybės narės nacionalinė teisė nustato, ar 
konsulatai turi pateikti atsisakymo priežastis, ar ne, ir ar valstybė narė suteikia galimybę 
apskųsti tokį atsisakymą, ar ne. Pirmiau nurodytame Vizų kodekse visoms valstybėms narėms 
bus įvestas įpareigojimas pateikti atsisakymo priežastis, naudojant standartinę formą, ir 
suteikti galimybę apskųsti sprendimą. Kadangi šios Vizų kodekso nuostatos įsigalios tik po 
metų, 2011 balandžio 5 d., Komisija pažymi, kad Vokietijos įstatymuose jau yra numatytas 
įpareigojimas pateikti atsisakymo priežastis ir suteikti galimybę apskųsti sprendimą. Taigi, jei 
prašymą dėl vizos pateikęs asmuo mano, kad Vokietijos konsulatas priėmė nepagrįstą 
sprendimą, atsisakydamas patenkinti jo vizos prašymą, jis turėtų apskųsti tokį atsisakymą, 
kaip numatyta Vokietijos įstatymuose. Komisija neturi kompetencijos kištis į atskirus 
atsisakymo išduoti vizą atvejus.

Peticijos pateikėjo nurodytas EB ir Rusijos supaprastintojo vizų režimo susitarimas
palengvina trumpalaikių vizų visiems ES ir Rusijos piliečiams išdavimą, remiantis 
abipusiškumo principu. Šis susitarimas numato procedūrinius palengvinimus, tokius kaip 
sumažintas mokestis už vizą, kurio dydis 35 EUR, ir maksimalų dešimties kalendorinių dienų 
trukmės tvarkymo laiką. Tačiau šis susitarimas neturi įtakos pirmiau nurodytoms atvykimo 
sąlygoms ir taisyklėms, susijusioms su prašymų išduoti vizą atmetimu. Kaip nurodyta šio 
susitarimo 2 straipsnio 2 dalyje, „šiame susitarime nenumatytiems klausimams, pvz., 
atsisakymui išduoti vizą [...], taikoma [...] valstybių narių nacionalinė teisė arba Bendrijos 
teisė“ (paryškinta autoriaus).“

                                               
1 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 562/2006, 
nustatantis taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą 
(Šengeno sienų kodeksas) , OL L 105/1, 2006 4 13.
2 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 810/2009, 
nustatantis Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas), OL L 243 2009 9 15, p. 1.


