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Daka, par Vācijas varas iestāžu atteikumu izsniegt vīzu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret Vācijas varas iestāžu atteikumu izsniegt vīzu viņa brālim, 
lai viņš varētu ceļot no Sīrijas uz Vāciju, un apgalvo, ka ir pārkāptas tiesības uz brīvu 
pārvietošanos. Vācijas vēstniecība Damaskā pamato tās atkārtoto atteikumu izsniegt vīzu ar 
to, ka nav guvusi pārliecību par viņa brāļa profesionālo, ekonomisko un sociālo piesaisti 
Sīrijā. Tomēr lūgumraksta iesniedzēja brālis un viņa sieva ir snieguši pierādījumus, ka viņiem 
abiem ir pastāvīgs darbs Sīrijas valsts pārvaldē ar darba algu, kas ir augstāka par vidējo 
atbilstoši vietējiem standartiem, un ka viņu bērni dzīvo Sīrijā. Lūgumraksta iesniedzējs pats ir 
piedāvājis sniegt galvojumu attiecībā uz jebkādiem izdevumiem, kas viņa brālim un brāļa 
sievai varētu rasties, uzturoties Vācijā, kā arī attiecībā uz veselības apdrošināšanas iegūšanu. 
Viņš apgalvo, ka Vācijas varas iestādes faktiski pamato cilvēktiesību ierobežošanu ar tādiem 
iemesliem, kas saistīti ar attiecīgās personas ikdienas ierasto dzīvi. Tādēļ viņš lūdz Eiropas 
Parlamenta palīdzību. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 15. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 10. jūnijā.

Kopienas Vīzu kodekss1 nosaka kārtību un nosacījumus īstermiņa vīzu izsniegšanai. 
Pamatojoties uz Vīzu kodeksu, dalībvalstis pieprasa pieteikuma iesniedzējiem iesniegt 

                                               
1 Regula (EK) Nr. 810/2009, ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu, OV L 243, 15.9.2009., 1. lpp.
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noteiktus dokumentus, kas pamato, ka viņi izpilda ieceļošanas noteikumus, kas noteikti 
Šengenas Robežu kodeksā1, un dalībvalstu konsulārās iestādes ir atbildīgas par Vīzu kodeksa 
īstenošanu un individuālo pieteikumu izskatīšanu. 

Lai pārliecinātos, ka vīzas pieteikuma iesniedzējs izpilda šos ieceļošanas noteikumus, 
konsulārās iestādes novērtē cita starpā to, vai viņš/viņa rada nelikumīgas imigrācijas risku un 
vai pieteikuma iesniedzējs ir plānojis atstāt dalībvalstu teritoriju, pirms būs beidzies pieteiktās 
vīzas derīguma termiņš.

Pārbaudot šo informāciju, konsulātiem būtu jāņem vērā dažādi faktori, piemēram, pieteikuma 
iesniedzēja ģimenes saites izcelsmes valstī, viņa/viņas ģimenes stāvoklis, viņa/viņas 
nodarbinātības situācija un ienākumu regularitāte, lai pārliecinātos, ka, piemēram, ģimenes 
apmeklējums nav iegansts, lai pastāvīgi nelikumīgi apmestos dalībvalstīs. Dalībvalstu 
konsulātiem ir jāizvērtē šie kritēriji. Komisija neizvērtē atsevišķus gadījumus.

Šajā saistībā būtu jāatgādina, ka vīzas atteikums neliedz personai atkārtoti pieprasīt vīzu un no 
2011. gada 5. aprīļa dalībvalstīm ir pienākums motivēt vīzas atteikumu un dot tiesības 
apstrīdēt šādus negatīvus lēmumus.

                                               
1 Regula (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu 

pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), OV L 105, 13.4.2006., 1. lpp.


