
CM\870265BG.doc PE467.100v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

10.06.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1059/2010, внесена от Mahmoud Daka, с германско гражданство, 
относно отказ за издаване на виза от страна на германските органи

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията протестира срещу отказа на германските органи да издадат 
виза на брат му, която ще му позволи да пътува от Сирия за Германия, като твърди, че 
това представлява нарушение на правото на свободно движение. Германското 
посолство в Дамаск е аргументирало постоянния си отказ за издаване на виза с това, че 
се съмнява в професионалните, икономически и социални връзки на брат му в Сирия. 
Въпреки това, братът и неговата съпруга са предоставили доказателство, че двамата 
заемат държавни служби в Сирия, получават заплати в размер над средния за местните 
стандарти, както и че децата им живеят в Сирия. Вносителят на петицията е предложил 
да бъде гарант за разходите, които са свързани с престоя на брат му и снаха му в 
Германия, както и за осигуряването на здравна застраховка. Той твърди, че германските 
органи всъщност оправдават нарушаването на едно човешко право на основания, 
свързани с обичайното ежедневие на съответното лице. Поради това вносителят търси 
съдействието на Европейския парламент.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 декември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 10 юни 2011 г.
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Визовият кодекс на Общността1 определя процедурите и условията за издаване на визи 
за краткосрочно пребиваване. Въз основа на Визовия кодекс, държавите-членки 
изискват от кандидатите да представят определени документи, удостоверяващи, че те 
отговарят на условията за влизане в страната, установени от Кодекса на шенгенските 
граници2, а консулствата на държавите-членки са отговорни за изпълнението на 
Визовия кодекс и проверката на индивидуалните искания за издаване на виза.

За да се уверят, че кандидатът за виза отговаря на тези условия за влизане, консулските 
органи оценяват, наред с друго, дали той/тя представлява риск, свързан с незаконна 
имиграция и дали кандидатът възнамерява да напусне територията на държавата-
членка преди изтичането на срока на визата, за която е кандидатствал.

Когато верифицира това, консулството би следвало да отчете различни фактори, като 
родствените връзки на кандидата в страната на произход, неговия/нейния семеен 
статус, неговото/нейното положение по отношение на трудовата заетост и редовността 
на доходите, за да се увери, че например едно семейно посещение не е претекст за 
постоянно незаконно установяване в държавите-членки. Отговорност на консулствата 
на държавите-членки е да оценяват тези критерии. Комисията не оценява индивидуални 
случаи.

В този контекст следва да се напомни, че отказът за издаване на виза не пречи на 
лицето да кандидатства отново и че от 5 април 2011 г. държавите-членки са длъжни да 
мотивират отказа си за издаване на виза и да предоставят право на обжалване в случай 
на отрицателно решение.

                                               
1 Регламент (ЕО) № 810/2009 за създаване на Визов кодекс на Общността, ОВ L 243 от 15.9.2009 г., стр. 
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2 Регламент (ЕО) № 562/2006 за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през 

границите, OВ L 105 от 13.4.2006 г., стр 1.


