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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1059/2010 af Mahmoud Daka, tysk statsborger, om de tyske 
myndigheders afslag på et visum

1. Sammendrag

Andrageren klager sig, at de tyske myndigheder har nægtet hans bror et visum til at rejse fra 
Syrien til Tyskland. Andrageren betragter dette afslag som værende i strid med retten til at 
kunne rejse frit. Den tyske ambassade i Damaskus vedbliver at nægte at udstede visum, idet 
man efter eget udsagn ikke er overbevist om, at andragerens bror har en fast professionel, 
økonomisk og social tilknytning til Syrien. Ikke desto mindre har andragerens bror og dennes 
hustru fremlagt bevis for, at de begge har en fast offentlig stilling i Syrien, de har en 
indkomst, som efter lokale forhold er over gennemsnittet, og deres børn bor i Syrien. 
Andrageren selv har stillet sig som garant for omkostningerne ved deres ophold og for en 
sygeforsikring. Ifølge andrageren benytter de tyske myndigheder en borgers normale liv til at 
nægte ham en menneskeret. Han anmoder Europa-Parlamentet om hjælp. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. december 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. juni 2011.

"Fællesskabskodeksen for visa1 fastsætter procedurerne og betingelserne for udstedelse af visa 
til kortvarige ophold. På grundlag af visumkodeksen kræver medlemsstaterne, at ansøgere 
skal fremvise dokumenter for at begrunde, at de opfylder indrejsebetingelserne som fastsat i 

                                               
1 Forordning (EF) nr. 810/2009 om en fællesskabskodeks for visa, EUT L 243 af 15.9.2009, s 1.
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Schengengrænsekodeksen1, og medlemsstaternes konsulære myndigheder er ansvarlige for 
gennemførelsen af visumkodeksen og for gennemgangen af individuelle ansøgninger. 

For at fastslå, at en visumansøger opfylder disse indrejsebetingelser, vurderer de konsulære 
myndigheder bl.a., om han/hun udgør en risiko for uregulær indvandring, og om ansøgeren 
har til hensigt at forlade medlemsstaternes område, før det visum, der ansøges om, udløber.

Under vurderingen heraf skal konsulatet tage hensyn til flere faktorer, såsom ansøgerens 
familierelationer eller andre personlige relationer i hjemlandet, vedkommendes civilstand, 
beskæftigelsessituation, indkomstniveau og beskæftigelsesgrad for at fastslå, at f.eks. et 
familiebesøg ikke er et påskud for permanent uregulær bosættelse i medlemsstaterne. Det er 
op til medlemsstaternes konsulater at vurdere disse kriterier. Kommissionen vurderer ikke 
individuelle tilfælde.

Der bør i denne forbindelse mindes om, at et visumafslag ikke udelukker personen fra at 
ansøge på ny, og fra den 5. april 2011 er medlemsstaterne forpligtet til at begrunde et 
visumafslag og give den berørte mulighed for at påklage en negativ afgørelse."

                                               
1 Forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage, EUT L 105 
af 13.4.2006, s 1.


