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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1059/2010, adresată de Mahmoud Daka, de cetățenie germană, 
privind refuzul autorităților germane de a acorda o viză

1. Rezumatul petiției

Petiționarul se plânge de faptul că autoritățile germane refuză să îi acorde fratelui său o viză 
pentru a călători din Siria în Germania. Petiționarul consideră acest refuz ca fiind în 
contradicție cu dreptul la libera circulație. Ambasada Germaniei la Damasc refuză acordarea 
vizei, deoarece, conform declarațiilor acesteia, nu este convinsă de situația profesională, 
economică și socială din Siria a fratelui petiționarului. Cu toate acestea, fratele petiționarului 
și soția acestuia au adus dovezi că au amândoi un serviciu stabil în administrația statului 
sirian, că au un venit peste medie raportat la situația locală și că au copii care locuiesc în Siria. 
Petiționarul s-a declarat dispus să suporte costurile de ședere pentru fratele său și soția 
acestuia, precum și pentru o asigurare medicală. Conform petiționarului, autoritățile germane 
justifică interzicerea unui drept al omului prin motive care țin de viața zilnică normală a unui 
cetățeanului în cauză. El solicită ajutorul Parlamentului European. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 decembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 iunie 2011

Codul comunitar de vize1 stabilește procedurile și condițiile de eliberare a vizelor de scurtă 
ședere. În temeiul Codului comunitar de vize, statele membre impun solicitanților să prezinte 
anumite documente pentru a justifica faptul că îndeplinesc condițiile de intrare, instituite prin 

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 810/2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize, JO L 243, 15.9.2009, p. 1.
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Codul Frontierelor Schengen1, iar consulatele statelor membre au sarcina de a implementa 
Codul comunitar de vize și a examina cererile de viză individuale. 

Pentru a decide dacă un solicitant de viză îndeplinește aceste condiții de intrare, consulatele 
evaluează, printre altele, dacă acesta reprezintă un risc de imigrație clandestină și dacă 
solicitantul intenționează să părăsească teritoriul statelor membre înainte de expirarea vizei 
pentru care a depus cererea.

La efectuarea acestei verificări, consulatul trebuie să ia în considerare diverși factori, precum 
legăturile solicitantului cu familia din țara de origine, starea civilă a acestuia, situația 
încadrării în muncă și obținerea unui venit constant, pentru a stabili că, de exemplu, vizitarea 
familiei nu este un pretext pentru stabilirea clandestină permanentă în statele membre. Este 
responsabilitatea consulatelor statelor membre să evalueze aceste criterii. Comisia nu 
evaluează cazuri individuale.

În acest context, trebuie amintit faptul că refuzul eliberării unei vize nu împiedică persoana să 
depună o nouă cerere și că, începând cu 5 aprilie 2011, statele membre au obligația de a 
motiva refuzul de eliberare a unei vize și de a permite dreptul de exercitare a unei căi de atac 
privind deciziile negative de acest fel.

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 562/2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de 

către persoane, JO L 105, 13.4.2006, p 1.


