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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója nehezményezi, hogy a német hatóságok megtagadták fivérétől a 
Szíriából Németországba való utazáshoz szükséges vízumot. A petíció benyújtója szerint a 
vízum kiadásának megtagadása ellentétes a szabad utazáshoz fűződő joggal. A damaszkuszi 
német nagykövetség azért tagadja meg a vízum kiadását, mert a tájékoztatás szerint nem 
győződött meg arról, hogy a petíció benyújtójának fivére foglalkozását, gazdasági és szociális 
helyzetét tekintve megfelelően erős kötődéssel rendelkezik Szíriában, holott a petíció 
benyújtója és felesége bizonyította, hogy mindketten fix, állami alkalmazásban állnak, a helyi 
viszonyokhoz képest átlagon felüli jövedelemmel rendelkeznek, és gyermekeik Szíriában 
élnek. A petíció benyújtója maga vállalt garanciát fivére és annak felesége tartózkodási és 
biztosítási költségeiért. A petíció benyújtója szerint a német hatóságok a polgárokat normális 
életvitelük ellenére fosztják meg egy emberi jogtól. Az Európai Parlament segítségét kéri. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. december 15. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. június 10.

A Közösségi Vízumkódex1 határozza meg a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok 

                                               
1 A 810/2009/EK rendelet a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról (HL L 243., 2009.9.15., 1. o.).
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kiállítására vonatkozó eljárásokat és feltételeket. A Vízumkódex alapján a tagállamok előírják 
a kérelmezők számára, hogy bizonyos dokumentumokat mutassanak be annak igazolására, 
hogy teljesítik a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex1 által megállapítottak szerinti belépési 
feltételeket, és a tagállamok konzuli hatóságai felelősek a Vízumkódex végrehajtásáért és az 
egyes kérelmek megvizsgálásáért. 

Annak ellenőrzése érdekében, hogy a vízum kérelmezője teljesíti-e ezeket a belépési 
feltételeket, a konzuli hatóságok egyebek közt azt vizsgálják, hogy az illető a szabálytalan 
bevándorlás kockázatát jelenti-e, és el kívánja-e a kérelmező hagyni a tagállamok területét a 
kérelmezett vízum lejárta előtt.

Ennek ellenőrzése során a konzulátusnak különböző tényezőket kell mérlegelnie – mint 
például a kérelmező családi kötelékei a származási országban, családi állapota, foglalkoztatási 
helyzete és jövedelmének rendszeressége – azért, hogy megbizonyosodjon róla, hogy pl. a 
családi látogatás nem a tagállamokban történő tartós, szabálytalan letelepedés ürügye-e. A 
tagállami konzulátusok feladata e kritériumok értékelése. A Bizottság nem foglalkozik az 
egyes ügyek elbírálásával.

Ennek keretében felidézendő, hogy a vízum megtagadása nem akadályozza meg az adott 
személyt az új kérelmezésben, és 2011. április 5. óta a tagállamok kötelesek indokolni a 
vízum elutasítását, továbbá fellebbezési jogot biztosítani az ilyen elutasító döntések ellen.

                                               
1 Az 562/2006/EK rendelet a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni 

határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról (HL L 105., 2006.4.13., 1. o.).


