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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

17.2.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0569/2011, внесена от R. K., с гръцко гражданство, относно отказ 
без обяснение от страна на гръцкия консул в Сърбия да му бъде издадена 
виза за Гърция

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията често е пътувал до Гърция, като е получавал без проблеми 
шенгенска виза за служебни пътувания за периода от 1988 г. до 2007 г. През октомври 
2007 г. той е подал заявление за удължаване на многократната шенгенска виза, но му е 
било отказано, без да му бъде предоставено никакво писмено или устно обяснение. 
Вносителят на петицията заявява, че не е извършил никакви нарушения и никога не е 
просрочвал разрешения период за пребиваване, така че не разбира защо му е била 
отказана виза и защо не е получил никакъв отговор на писмата, които е написал до 
консулството в Ниш и посолството в Белград.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 септември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 17 февруари 2012 г.

Вносителят на петицията се оплаква от отказ на виза през 2007 г. Визовият кодекс влезе 
в сила на 5 април 2010 г., но разпоредбите, които задължават държавите членки да 
мотивират и да уведомят писмено за причините за отказ на виза и да дават на 
засегнатото лице право на обжалване, станаха задължителни една година по-късно (5 
април 2011 г.).

Ако вносителят на петицията счита, че името му е въведено в Шенгенската 
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информационна система (ШИС) във връзка с уведомление за отказ на влизане, той 
може да упражни своето право на достъп до информация, свързана с него, и може да 
изиска коригиране на фактически неточната информация или заличаване на незаконно 
съхраняваната информация. Въпреки че позоваване на това право може да се извърши 
навсякъде в Шенгенското пространство, най-лесният начин за действие би бил той да 
се свърже с гръцкия надзорен орган, оправомощен в съответствие с националното 
законодателство да извършва независимо наблюдение на досието с данни в 
националното подразделение на ШИС. Информация за връзка е посочена по-долу:

Hellenic Data Protection Authority
Kifisias Av. 1-3, PC 11523
Ampelokipi Athens
Teл. +30 210 6475 600; Факс +30 210 6475 628
имейл: contact@dpa.gr

Освен това Комисията би желала да обърне внимание на Регламент (EО) № 1244/20091

за изменение на Регламент (EО) № 539/2001. В съответствие с този регламент 
гражданите на Сърбия, притежаващи биометрични паспорти (с изключение на 
притежателите на сръбски паспорти, издадени от сръбския координационен отдел [на 
сръбски: Koordinaciona uprava]), са освободени от изискването за виза, считано от 19 
декември 2009 г.

Следователно, ако вносителят на петиция притежава биометричен паспорт, той е можел 
от тази дата нататък да пътува до Шенгенското пространство с цел краткосрочен 
престой, без да притежава виза.
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