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

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

25.3.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1041/2009, którą złożył M.M. (Niemcy) w sprawie problemów 
ze złożonym przez obywatela rosyjskiego wnioskiem o wydanie wizy w celu 
odwiedzenia Niemiec

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża niezadowolenie z powodu tego, że władze niemieckie odmówiły 
wizy obywatelowi rosyjskiemu zaproszonemu w odwiedziny przez jego rodzinę.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 listopada 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

Matka składającego petycję, która mieszka w Niemczech, zaprosiła do Niemiec obywatela 
Rosji. Jednak właściwy konsulat niemiecki w Rosji odrzucił wniosek tej osoby o wydanie 
wizy. Składający petycję nie wspomina o powodzie odmowy i odnosi się do umowy między 
WE a Rosją o ułatwieniach w wydawaniu wiz1.
  
Zasady i warunki wydawania krótkoterminowych wiz Schengen (na pobyt do 90 dni w ciągu 
180 dni) są obecnie określone we Wspólnych instrukcjach konsularnych dla misji 
dyplomatycznych i urzędów konsularnych dotyczących wiz (WIK)2. Zgodnie z częścią IV 

                                               
1 Umowa między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom 
Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej, Dz.U. L 129/27 z 17.5.2007.
2 Wspólne instrukcje konsularne dla misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych dotyczące wiz, Dz.U. C 
326/1 z 22.12.2005.
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WIK jednolite wizy Schengen mogą zostać wydane jedynie, gdy spełnione są warunki wjazdu 
określone w art. 5 kodeksu granicznego Schengen1. Same WIK zostaną uchylone kodeksem 
wizowym2, kiedy zacznie on obowiązywać w dniu 5 kwietnia 2010 r.; jednak warunki wjazdu 
pozostają takie, jak określono to w art. 5 kodeksu granicznego Schengen.

Owe warunki wjazdu są następujące: a) posiadanie ważnego dokumentu podróży oraz
b) ważnej wizy, jeżeli jest wymagana (ten przepis nie ma zastosowania w odniesieniu 
do wydawania wizy); c) uzasadnienie celu i warunków planowanego pobytu oraz posiadanie 
wystarczających środków utrzymania, d) bycie osobą, wobec której nie dokonano wpisu 
w Systemie Informacyjnym Schengen czy w systemach krajowych do celów odmowy wjazdu
(zakazu wjazdu) oraz e) osoba nie jest uważana za stanowiącą zagrożenie dla porządku 
publicznego, bezpieczeństwa publicznego czy zdrowia publicznego.

Zgodnie ze wspomnianymi WIK prawo krajowe odnośnego państwa członkowskiego określa, 
czy konsulaty muszą podać podstawę takiej odmowy, czy też nie, oraz czy państwo 
członkowskie stwarza możliwość odwołania się od takiej odmowy. Wspomniany kodeks 
wizowy nałoży na wszystkie państwa członkowskie obowiązek przedstawiania powodów 
odmowy przy wykorzystaniu standardowego formularza i zapewnienia możliwości odwołania 
się. Choć te przepisy kodeksu wizowego zaczną obowiązywać rok później, w dniu 5 kwietnia 
2011 r., Komisja odnotowuje, że ustawodawstwo niemieckie już teraz przewiduje obowiązek 
przedstawiania powodów odmowy i zapewnienia możliwości odwołania się. Jeżeli zatem 
osoba ubiegająca się o wizę uważa, że niemiecki konsulat podjął nieuzasadnioną decyzję, 
odrzucając jej wniosek o wydanie wizy, powinna złożyć odwołanie od tej odmowy, tak jak
stanowi ustawodawstwo niemieckie. Komisja nie ma jednak uprawnień do podejmowania 
działań w indywidualnych przypadkach odmowy wydania wizy.

Umowa między WE a Rosją o ułatwieniach w wydawaniu wiz, do której odnosi się 
składający petycję, ułatwia wydawanie wiz krótkoterminowych wszystkim obywatelom UE 
i Rosji na zasadzie wzajemności. Umowa przewiduje ułatwienia proceduralne, takie jak 
obniżona opłata wizowa w wysokości 35 euro i maksymalny czas rozpatrywania wniosku 
wynoszący dziesięć dni kalendarzowych. Umowa ta jednak nie wpływa na wspomniane 
warunki wjazdu i przepisy dotyczące oddalania wniosków o wydanie wizy. Jak stwierdzono 
w art. 2 ust. 2 umowy, „w odniesieniu do zagadnień nieobjętych postanowieniami niniejszej 
umowy, takich jak odmowa wydania wizy […], stosuje się prawo krajowe […] państw 
członkowskich lub prawo wspólnotowe” (podkreślenie dodane). 

                                               
1 Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające
wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), Dz.U. L 
105/1 z 13.4.2006.
2 Rozporządzenie (WE) nr 810/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające 
Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy), Dz.U. L 243 z 2009.9.15. s. 1.


