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Temats: Lūgumraksts Nr. 0569/2011, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais R. K., par 
Grieķijas konsula Serbijā nepamatoto atteikumu piešķirt viņam vīzu ieceļošanai 
Grieķijā 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs no 1988. līdz 2007. gadam, kad viņš vairākkārt ceļojis uz Grieķiju, 
bez grūtībām saņēmis Šengenas vīzu darba komandējumiem. 2007. gada oktobrī viņš 
iesniedzis pieteikumu pagarināt Šengenas vīzu vairākkārtējai ieceļošanai, taču šis pieteikums 
noraidīts, nesniedzot ne rakstiskus, ne mutiskus paskaidrojumus. Lūgumraksta iesniedzējs 
apgalvo, ka viņš nav izdarījis nekādus pārkāpumus un ka nekad nav uzturējies valstī ilgāk par 
atļauto laiku, tādējādi viņš nesaprot, kāpēc viņa pieteikums vīzas saņemšanai noraidīts un 
kāpēc viņš nav saņēmis atbildes uz savām vēstulēm konsulātam Nišā un vēstniecībai 
Belgradā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 23. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 17. februārī

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par vīzas atteikumu 2007. gadā. Vīzu kodeksu sāka piemērot 
2010. gada 5. aprīlī, bet noteikumi, ar ko paredz dalībvalstīm pienākumu pamatot un rakstiski 
paziņot vīzas atteikuma iemeslus un attiecīgajai personai piešķirt tiesības iesniegt pārsūdzību, 
kļuva saistoši tikai gadu vēlāk (2011. gada 5. aprīlī).

Ja lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka viņa vārds ir iekļauts Šengenas Informācijas sistēmā 
(SIS) saskaņā ar ziņojumu par ieceļošanas atteikšanu, viņš var īstenot savas tiesības piekļūt ar 
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viņu saistītiem datiem un panākt, lai faktu ziņā neprecīzi dati, kas attiecas uz viņu, tiktu 
izlaboti vai arī nelikumīgi glabāti dati tiktu izdzēsti. Lai arī šīs tiesības var īstenot jebkurā 
vietā Šengenas zonā, visvienkāršākā rīcība būtu viņam sazināties ar Grieķijas uzraudzības 
iestādi, kas atbilstoši valsts tiesību aktiem ir norīkota veikt uz valsti attiecināmu SIS datu 
datnes neatkarīgu uzraudzību. Turpinājumā norādīta sīkāka informācija:

Grieķijas Datu aizsardzības iestāde
Kifisias Av. 1-3, PC 11523
Ampelokipi Athens
Tālr. +30 2106475600; fakss +30 2106475628
E-pasts: contact@dpa.gr

Turklāt Komisija vēlas pievērst uzmanību Regulai (EK) Nr. 1244/20091, ar ko groza 
Regulu (EK) Nr. 539/2001. Saskaņā ar šiem noteikumiem Serbijas valstspiederīgie, kam ir 
biometriskās pases (izņemot Serbijas Koordinēšanas direktorāta (serbu valodā —
Koordinaciona purava) izsniegto pasu turētājus), kopš 2009. gada 19. decembra ir atbrīvoti 
no prasības saņemt vīzu.

Tādēļ, ja lūgumraksta iesniedzējam ir biometriskā pase, viņš kopš tā brīža ir varējis īslaicīgi 
ceļot uz Šengenas zonu bez vīzas.
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