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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0569/2011, adresată de R. K., de cetățenie elenă, privind refuzul 
inexplicabil al consulului elen din Serbia de a-i acorda viză pentru Grecia 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul obișnuia să călătorească frecvent în Grecia, obținând cu ușurință vizele Schengen 
pentru călătorii de afaceri din 1988 până în 2007. În octombrie 2007, el a solicitat prelungirea 
unei vize Schengen cu intrări multiple, dar aceasta i-a fost refuzată, fără a i se oferi nicio 
explicație scrisă sau orală. Petiționarul afirmă că nu a comis nicio infracțiune și că nu a 
depășit niciodată timpul permis, așa că nu înțelege de ce viza i-a fost refuzată și de ce nu a 
primit niciun răspuns la scrisorile pe care le-a adresat consulatului din Nis și ambasadei din 
Belgrad.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 septembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 februarie 2012

Petiționarul reclamă refuzul eliberării unei vize în 2007. Codul vizelor a intrat în vigoare la 
5 aprilie 2010, dar dispozițiile care obligă statele membre să motiveze și să notifice în scris 
motivul pentru care refuză acordarea vizei, precum și să asigure persoanei în cauză dreptul la 
recurs, au devenit obligatorii un an mai târziu (5 aprilie 2011).

În cazul în care consideră că numele său a fost introdus în cadrul Sistemului de informații 
Schengen cu un avertisment pentru refuzarea intrării, petiționarul își poate exercita drepturile 
de acces la datele referitoare la sine și poate obține rectificarea datelor inexacte în fapt sau 
ștergerea datelor stocate în mod ilegal.  Deși acest drept poate fi invocat oriunde în spațiul 
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Schengen, cel mai simplu plan de acțiune ar fi ca acesta să contacteze autoritatea de 
supraveghere elenă, desemnată în conformitate cu legislația națională, pentru supravegherea 
independentă a dosarelor de date din secțiunea națională a SIS.  Datele de contact sunt 
prezentate mai jos:

Autoritatea elenă pentru protecția datelor
Kifisias Av. 1-3, PC 11523
Ampelokipi Atena
Tel. +30 210 6475 600; Fax +30 210 6475 628
e-mail: contact@dpa.gr

În plus, Comisia ar dori să atragă atenția asupra Regulamentului (CE) nr. 1244/20091 de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001. În conformitate cu acest regulament, 
resortisanții Serbiei care dețin pașapoarte biometrice [cu excepția titularilor de pașapoarte 
eliberate de Direcția de coordonare din Serbia (în limba sârbă: Koordinaciona uprava)] sunt 
scutiți de obligația de a deține viză începând cu 19 decembrie 2009.

Prin urmare, dacă petiționarul deține un pașaport biometric, acesta ar fi putut, începând cu 
acea dată, să călătorească în spațiul Schengen pentru perioade scurte de timp, fără a deține 
viză.
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