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Tema: Peticija Nr. 1059/2010 dėl Vokietijos valdžios institucijų atsisakymo išduoti 
vizą, kurią pateikė Vokietijos pilietis Mahmoud Daka

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad Vokietijos valdžios institucijos atsisakė jo broliui išduoti 
vizą kelionei iš Sirijos į Vokietiją. Peticijos pateikėjas mano, kad šis atsisakymas pažeidžia 
teisę laisvai judėti. Vokietijos ambasada Damaske atsisako išduoti vizą, nes, ambasados 
nuomone, peticijos pateikėjo brolio profesiniai, ekonominiai ir socialiniai ryšiai su Sirija 
neįtikinami, nepaisant to, kad peticijos pateikėjo brolis ir jo žmona pateikė įrodymų, jog jie 
abu turi nuolatinį darbą Sirijos valdžios institucijose, gauna palyginti su vietiniais gyventojais 
didesnes nei vidutinės pajamas, o jų vaikai gyvena Sirijoje. Peticijos pateikėjas pats 
garantavo, kad padengs brolio ir jo žmonos gyvenimo bei sveikatos draudimo išlaidas. Anot 
peticijos pateikėjo, Vokietijos valdžios institucijos normalų paprasto piliečio gyvenimą 
panaudoja tam, kad pažeistų jo žmogaus teises. Jis prašo Europos Parlamento pagalbos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. gruodžio 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. birželio 10 d.

„Bendrijos vizų kodekse1 nustatyta trumpalaikių vizų išdavimo tvarka ir sąlygos. Remdamosi 
Vizų kodeksu, valstybės narės reikalauja, kad prašymų pateikėjai pateiktų tam tikrus 
dokumentus, kuriais patvirtintų, jog atitinka atvykimo sąlygas, kaip nustatyta Šengeno sienų 

                                               
1 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą, OL L 243, 
2009 9 15, p. 1.
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kodekse1, o valstybių narių konsulinės įstaigos yra atsakingos už Vizų kodekso įgyvendinimą 
ir atskirų prašymų nagrinėjimą.

Siekdamos nustatyti, ar prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo atitinka šias atvykimo sąlygas, 
konsulinės įstaigos, be kita ko, vertina, ar ji(s) nekelia nelegalios imigracijos rizikos ir ar 
prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo ketina išvykti iš valstybių narių teritorijos iki prašomos 
išduoti vizos galiojimo laikotarpio pabaigos.

Tai vertindamas, konsulatas turėtų atsižvelgti į skirtingus veiksnius, pvz., siekdamas nustatyti, 
ar, pvz., šeimos lankymas nėra dingstis neteisėtai visam laikui įsikurti valstybėse narėse, jis 
turėtų atsižvelgti į prašymą pateikusio asmens šeimos ryšius kilmės šalyje, jo(s) šeiminę 
padėtį, užimtumo padėtį ir kaip reguliariai ji(s) gauna pajamas. Šiuos kriterijus turi vertinti 
valstybių narių konsulatai. Komisija atskirų atvejų nevertina.

Atsižvelgiant į tai, reikėtų priminti, kad atsisakymu išduoti vizą nedraudžiama asmeniui dar 
kartą pateikti prašymą, o nuo 2011 m. balandžio 5 d. valstybės narės privalo pagrįsti 
atsisakymą išduoti vizą ir suteikti teisę apskųsti tokius neigiamus sprendimus.“

                                               
1 Reglamentas (EB) Nr. 562/2006, nustatantis taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, 

Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), OL L 105, 2006 4 13, p. 1.


