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Ref.: Petiția nr. 1041/2009, adresată de M.M., de cetățenie germană, privind 
problemele cu solicitarea unui cetățean rus pentru o viză de a vizita 
Germania

1. Rezumatul petiției

Petiționarul se plânge că autoritățile germane i-au refuzat o viză unui cetățean rus, invitat de 
familia sa pentru o vizită.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 noiembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010

Mama petiționarului, domiciliată în Germania, a invitat un cetățean rus în Germania. Cererea 
de viză a acestuia din urmă a fost, însă, respinsă de către consulatul german competent din 
Rusia. Petiționarul nu menționează motivul acestui refuz și face referire la acordul dintre CE
și Rusia privind facilitarea eliberării vizelor1.

În prezent, normele și condițiile pentru eliberarea vizelor Schengen de scurtă ședere (pentru 
șederi de până la 90 de zile în decursul a 180 de zile) sunt stabilite în Instrucțiunile consulare 
comune privind vizele (ICC)2. În conformitate cu partea IV a ICC, viza Schengen uniformă 

                                               
1 Acordul dintre Comunitatea Europeană și Federația Rusă cu privire la facilitarea eliberării de vize de scurtă 
ședere pentru cetățenii Uniunii Europene și ai Federației Ruse, JO L 129, 17.5.2007, p. 27.
2 Instrucțiunile consulare comune privind vizele adresate misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, JO C 326, 
22.12.2005, p. 1.
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poate fi eliberată în momentul în care sunt respectate condițiile de intrare stabilite la 
articolul 5 din Codul Frontierelor Schengen1. Instrucțiunile consulare comune vor fi abrogate 
de către Codul de vize2 atunci când acesta va intra în vigoare la 5 aprilie 2010; cu toate 
acestea, condițiile de intrare vor rămâne cele stabilite la articolul 5 din Codul Frontierelor 
Schengen.

Pentru străinul care dorește să intre în spațiul Schengen, condițiile de intrare sunt următoarele:
a) să fie în posesia unui document de călătorie valabil și b), dacă este cazul, a unei vize 
valabile (aceasta nu se aplică pentru cererea de eliberare a vizei), c) să justifice obiectul și 
condițiile șederii avute în vedere și să dispună de mijloace de subzistență suficiente, d) să nu 
fie o persoană pentru care s-a dat o alarmă în cadrul Sistemul Informatic Schengen sau în 
sistemele naționale în scopul refuzării intrării (interdicție de intrare) și e) să nu fie considerat 
o amenințare pentru ordinea publică, siguranța internă sau sănătatea publică.

Conform ICC sus menționate, dreptul intern al statului membru vizat hotărăște dacă este sau 
nu de competența consulatului să ofere motivele unui refuz și dacă un stat membru poate sau
nu să ofere posibilitatea de apel împotriva unui asemenea refuz. Codul de vize sus menționat 
va introduce o obligație valabilă pentru toate statele membre de a-și motiva refuzul folosind 
un formular standardizat și de a oferi o posibilitate de apel. Aceste prevederi vor intra în 
vigoare abia după un an, la 5 aprilie 2011, dar Comisia observă că legislația germană deja 
stipulează că motivarea refuzului și oferirea unei posibilități de apel sunt obligatorii. Prin 
urmare, dacă solicitantul vizei consideră că decizia de respingere a cererii sale de către 
Consulatul german a fost nefondată, ar trebui să facă apel împotriva acelui refuz, conform 
legislației germane. Comisia nu este, însă, competentă să intervină în cazurile particulare de 
respingere a vizei.

Acordul dintre CE și Rusia privind facilitarea eliberării vizelor la care face referire 
petiționarul facilitează eliberarea de vize de scurtă ședere pentru toți cetățenii UE și ai Rusiei,
în baza principiului reciprocității. Acordul stipulează facilități procedurale, precum o taxă 
redusă pentru viză de 35€ și o durată maximă de procesare a cererii de viză de zece zile 
calendaristice. Cu toate acestea, acordul nu aduce atingere normelor și condițiilor de intrare 
sus menționate privind respingerea cererilor de viză. Așa cum prevede articolul 2 alineatul (2) 
din acord, „legislația națională a […] statelor membre sau dreptul comunitar se aplică 
aspectelor care nu sunt reglementate prin dispozițiile prezentului acord, cum ar fi refuzul de 
eliberare a unei vize […]” (sublinierea adăugată).

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 
2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către 
persoane (Codul Frontierelor Schengen), JO L 105, 13.4.2006, p. 1.
2 Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 
13 iulie 2009 de instituire a unui Cod comunitar de vize (Codul de vize), JO L 243, 15.9.2009, 
p. 1.


