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Peticijų komitetas

17.2.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0569/2011 dėl nepaaiškinto Graikijos konsulo Serbijoje atsisakymo 
išduoti vizą vykti į Graikiją, kurią pateikė Graikijos pilietis R. K. 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas dažnai keliaudavo į Graikiją ir 1988–2007 m. lengvai gaudavo Šengeno 
vizas verslo kelionėms. 2007 m. spalio mėn. jis kreipėsi dėl daugkartinės Šengeno vizos 
pratęsimo, bet ją pratęsti jam atsisakyta, nepateikus jokio raštiško ar žodinio paaiškinimo. 
Peticijos pateikėjas tvirtina, kad jis nėra nusižengęs ir šalyje niekada nebuvo pasilikęs ilgiau, 
nei leista, todėl jis nesupranta, kodėl jam atsisakyta pratęsti vizą ir kodėl jis negavo atsakymo 
į konsulatui Niše ir ambasadai Belgrade išsiųstus laiškus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. rugsėjo 23 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. vasario 17 d.

„Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl atisakymo 2007 m. išduoti jam vizą. Bendrijos vizų 
kodeksas pradėtas taikyti 2010 m. balandžio 5 d., tačiau nuostatos, pagal kurias valstybės 
narės privalo raštu pagrįsti ir pranešti apie priežastis, dėl kurių atsisakoma išduoti visą, ir 
suteikti suinteresuotam asmeniui teisę pateikti skundą, tapo privalomos tik po metų (2011 m. 
balandžio 5 d.).

Jeigu peticijos pateikėjas manytų, kad jo vardas ir pavardė buvo įtraukti į Šengeno 
informacinę sistemą (SIS) gavus perspėjimą dėl draudimo atvykti, jis gali pasinaudoti savo 
teise gauti su juo susijusius duomenis ir gali pasiekti, kad faktiniu požiūriu netikslūs 
duomenys būtų ištaisyti arba neteisėtai saugomi duomenys būtų ištrinti.  Nors šia teise galima 
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pasinaudoti bet kurioje Šengeno erdvės vietoje, paprasčiausia tai jam padaryti – kreiptis į 
Graikijos priežiūros instituciją, paskirtą vadovaujantis nacionaliniu įstatymu dėl SIS 
nacionalinės sekcijos duomenų rinkmenos nepriklausomos priežiūros atlikimo.  Toliau 
nurodyti išsamesni šios institucijos duomenys:

Graikijos duomenų apsaugos institucija
Kifisias Av. 1-3, PC 11523
Ampelokipi Athens
Tel. +30 210 6475 600; Faks. +30 210 6475 628
E. paštas: contact@dpa.gr

Be to, Komisija norėtų atkreipti dėmesį į Reglamentą (EB) Nr. 1244/20991, iš dalies keičiantį 
Reglamentą (EB) Nr. 539/2001. Remiantis šiuo reglamentu, biometrinius pasus turintiems 
Serbijos piliečiams (išskyrus Serbijos Koordinavimo direktorato (serb. Koordinaciona 
uprava) išduotų pasų turėtojus) nuo 2009 m. gruodžio 19 d. vizos reikalavimas netaikomas.

Taigi, jeigu peticijos pateikėjas turi biometrinį pasą, nuo minėtos dienos jis galėjo trumpam 
laikui keliauti į Šengeno zoną neturėdamas vizos.“
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