
CM\892888HU.doc PE483.568v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

17.2.2012

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE
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görög konzulátus részéről görögországi vízumának indoklás nélküli 
megtagadásáról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója korábban gyakran látogatott Görögországba, és az 1988–2007 közötti 
időszakban tett üzleti utazásai alkalmával mindig könnyen szert tett schengeni vízumra. 2007 
októberében egy többszöri belépésre jogosító schengeni vízum meghosszabbításáért 
folyamodott, kérelmét azonban – minden írásos vagy szóbeli magyarázat nélkül –
elutasították. A petíció benyújtója azt állítja, hogy nem követett el bűncselekményt és sosem 
lépte túl az engedélyezett tartózkodási időt, ezért nem érti, miért utasították el vízumkérelmét, 
és miért nem kapott választ mindazon levelekre, amelyeket a niši konzulátushoz és a belgrádi
nagykövetséghez intézett.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. szeptember 23. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. február 17.

A petíció benyújtója azt kifogásolja, hogy 2007-ben elutasították vízumkérelmét. A 
vízumkódex 2010. április 5-én lépett hatályba, ugyanakkor azon rendelkezések, amelyek arra 
kötelezik a tagállamokat, hogy írásban ismertessék a vízumkérelem elutasításának okait,
valamint biztosítsák az érintett személy számára a fellebbezési jogot, csupán egy évvel később 
(2011. április 5-től) váltak kötelező erejűvé.
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Amennyiben a petíció benyújtója úgy véli, hogy nevét felvették a schengeni információs 
rendszerbe (SIS) a beutazás megtagadása esetén kiadandó figyelmeztető jelzés keretében, 
élhet az őt érintő adatokhoz való hozzáférés jogával, valamint kérheti a hibás tényállást közlő 
adatok kiigazítását, illetve a jogszerűtlenül tárolt adatok törlését. Jóllehet ez a jog a schengeni 
térségen belül bárhol érvényesíthető, a petíció benyújtója számára az jelentené a 
legegyszerűbb megoldást, ha kapcsolatba lépne a görög felügyeleti hatósággal, amelyet a 
nemzeti joggal összhangban arra a célra jelöltek ki, hogy független felügyeletet lásson el a 
SIS nemzeti részének adatállománya felett. Íme az elérhetőségek:

Görög adatvédelmi hatóság
Kifisias Av. 1-3, PC 11523
Ampelokipi, Athén
Tel.: +30 2106475600; Fax: +30 210 6475 628
e-mail: contact@dpa.gr

A Bizottság továbbá szeretné felhívni a figyelmet az 539/2001/EK rendeletet módosító 
1244/2009/EK1 rendeletre. E rendelet értelmében a biometrikus útlevéllel rendelkező szerb 
állampolgárok (a szerbiai Koordinációs Igazgatóság [szerb nyelven: Koordinaciona uprava] 
által kiadott szerb útlevéllel rendelkező személyek kivételével) 2009. december 19. óta 
mentesülnek a vízumkövetelmény alól.

Ezért a petíció benyújtója biometrikus útlevéllel a fent említett időponttól kezdve rövid 
tartózkodásokra vízum nélkül is beutazhatott volna a schengeni térségbe.

                                               
1 HL L 336., 2009.12.18., 1. o.


