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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1059/2010, którą złożył Mahmoud Daka (Niemcy) w sprawie odmowy 
wydania wizy przez władze niemieckie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję protestuje w związku z odmową władz niemieckich wydania jego bratu 
wizy umożliwiającej podróż z Syrii do Niemiec, przekonując, że stanowi to naruszenie 
swobody przemieszczania się. Swoje ciągłe odmowy niemiecka ambasada w Damaszku 
uzasadnia tym, że nie jest przekonana co do zawodowych, ekonomicznych i socjalnych 
związków jego brata z Syrią. Jednak brat składającego petycję i jego żona przedstawili 
dowody, z których wynika, że oboje pracują w syryjskiej służbie publicznej, otrzymują 
ponadprzeciętne wynagrodzenie jak na miejscowe warunki, a ich dzieci mieszkają w Syrii. 
Sam składający petycję zaoferował, że wystąpi w roli gwaranta w odniesieniu do wszelkich 
kosztów, jakie brat z żoną mogą ponieść w trakcie pobytu w Niemczech, jak również w 
związku z uzyskaniem ubezpieczenia zdrowotnego. Utrzymuje on, że władze niemieckie 
skutecznie uzasadniają odmowę dotyczącą korzystania z praw człowieka względami 
związanymi z życiem codziennym odnośnej osoby. Dlatego składający petycję zwraca się 
do Parlamentu Europejskiego o udzielenie pomocy. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 grudnia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 czerwca 2011 r.
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Wspólnotowy kodeks wizowy1określa procedury i warunki wydawania wiz 
krótkoterminowych. W oparciu o kodeks wizowy państwa członkowskie żądają od 
wnioskodawców przedstawienia określonych dokumentów potwierdzających spełnienie 
warunków wjazdu określonych w kodeksie granicznym Schengen2, a urzędy konsularne 
państw członkowskich są odpowiedzialne za wdrażanie kodeksu wizowego oraz 
rozpatrywanie indywidualnych wniosków. 

W celu stwierdzenia, że wnioskodawcy spełniają warunki wjazdu, urząd konsularny ocenia 
między innymi, czy z wnioskiem nie wiąże się ryzyko nieprawidłowej imigracji, a także czy 
wnioskodawca zamierza opuścić terytorium państwa członkowskiego przed wygaśnięciem 
wizy.

Przy weryfikacji tych informacji konsulat powinien uwzględnić różne czynniki, takie jak 
związki rodzinne wnioskodawcy w kraju pochodzenia, stan cywilny, zatrudnienie oraz 
regularność dochodów, co ma na celu stwierdzenie, czy np. wizyta rodzinna nie stanowi 
pretekstu do nieprawidłowego osiedlenia się na stałe w państwie członkowskim. Ocena 
powyższych kryteriów jest dokonywana przez konsulaty państw członkowskich. Komisja nie 
ocenia indywidualnych przypadków.

W tym kontekście należy przypomnieć, że odmowa przyznania wizy nie oznacza braku 
możliwości ponownego wystąpienia z wnioskiem. Ponadto od dnia 5 kwietnia 2011 r. 
państwa członkowskie są zobowiązane do uzasadnienia odmowy przyznania wizy oraz do 
zapewnienia prawa do odwołania takich negatywnych decyzji.

                                               
1 Rozporządzenie (WE) nr 810/2009 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy, Dz.U. L 243 z 15.9.2009, 
s. 1.
2 Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób 

przez granice, Dz.U. L 105, 13.4.2006, s. 1.


