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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.3.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0719/2012, внесена от Веико Тикки, с финландско гражданство, 
относно предполагаеми пречки за неговата женитба с тайландска гражданка

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията възразява срещу отказа на финландското посолство в Банкок 
да позволи на неговата тайландска годеница да пътува до Финландия, за да се оженят. 
Той заявява, че е негово основно право да се ожени, за когото желае, и отбелязва, че 
европейският омбудсман е отхвърлил молбата му да разследва случая. Съответно 
вносителят търси помощта на Европейския парламент, за да гарантира, че европейският 
омбудсман ще разследва случая.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 2 октомври 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 март 2013 г.

Вносителят на петицията, финландски гражданин, се оплаква от отказа на 
финландското посолство в Банкок да издаде виза на неговата тайландска годеница да 
пътува до Финландия, за да се оженят. Според вносителя посолството на Финландия в 
Банкок е отказало да издаде виза на годеницата му, защото поводът за посещението ѝ 
не е бил посочен достатъчно ясно. Той твърди, че негово основно право е да сключва 
брак, с когото пожелае. Заявява освен това, че парламентарният омбудсман на 
Финландия е отхвърлил искането му да разгледа случая.

Приложимото в случая законодателство би зависило от намеренията на двойката.
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Ако плановете им са били годеницата на вносителя на петицията да пътува до 
Финландия за кратък период (най-много 90 дена в рамките на 180), за да сключи брак с 
вносителя и после да се върне с него в Тайланд, за да пребивават там или напусне 
Финландия с него, за да пребивават в друга държава извън Шенгенското пространство, 
тогава се прилагат общите правила относно издаването на краткосрочни шенгенски 
визи, които се съдържат във Визовия кодекс1. 

Ако те са планирали годеницата на вносителя да дойде във Финландия, за да сключат 
брак и после да пребивава заедно с вносителя във Финландия, разпоредбите на Визовия 
кодекс няма да се прилагат, тъй като те се отнасят само до краткосрочните визи. 
Директива 2004/38/EО на Съвета относно правото на граждани на Съюза и на членове 
на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на 
държавите членки също не би се приложила в този случай, тъй като в нейното 
приложно поле попадат само граждани на ЕС, които упражняват правото си на 
свободно движение, т.е., пребиваване или пътуване в държава − членка на ЕС, различна 
от тази, на която са граждани. Директива 2003/86/EО относно правото на събиране на 
семейството също не се прилага, тъй като този правен инструмент се отнася до правата 
на граждани на трети държави, които пребивават законно в ЕС, на събиране с 
членовете на семействата им в съответната държава членка. Поради тази причина в 
този случай се прилага само финландското законодателство относно събиране на 
семейството.

Съгласно писмото-покана, изготвено от вносителя, намерението на двойката е било да 
отиде във Финландия за престой от 89 дена и там да сключи брак, след което да се 
върне обратно в Тайланд и на по-късен етап, да се премести заедно във Финландия. 
Правилата на Визовия кодекс биха се прилагали по принцип за първоначалния кратък 
престой от 89 дена във Финландия.

Консулските органи на държавите членки са отговорни за прилагането на общите 
правила относно издаването на краткосрочни шенгенски визи и оценката на отделните 
молби. Правилата относно издаването на краткосрочни шенгенски визи, предвидени 
във Визовия кодекс, изискват кандидатстващите за виза да представят определени 
подкрепящи документи, за да докажат, че отговарят на условията за влизане, както са 
предвидени в Кодекса на шенгенските граници и да позволи оценка на намерението на 
кандидатстващите лица  да напуснат територията на държавите членки на Шенген 
преди изтичането на срока на визата, за която кандидатстват. Тези подкрепящи 
документи следва да показват целта на пътуването, да предоставят информация 
относно настаняването, наличието у кандидатстващото лице на достатъчно средства за 
периода на престоя му, както и за завръщането му в държавата му по 
произход/пребиваване или за транзитно пътуване до трета държава. Съгласно член 32, 
параграф 1, буква б) от Визовия кодекс, виза следва да бъде отказана, ако консулските 
служители имат основателни съмнения относно автентичността на подкрепящите 
документи, подадени от кандидатстващото лице или относно верността на 
съдържанието им, относно надеждността на изявленията на кандидатстващото лице или 
относно намерението му да напусне територията на държавите членки преди 
изтичането на срока на визата, за която кандидатства.
                                               
1 Регламент 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Визов кодекс на Общността.
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Според документите, придружаващи петицията, финландското посолство е 
информирало, че е отказало виза на годеницата на вносителя на основание на член 32, 
параграф 1, буква б) от Визовия кодекс, цитиран по-горе. Въз основа на информацията, 
предоставена във формуляра за кандидатстване и писмото-покана (вж по-горе), 
посолството е счело, че кандидатстващото лице не е дало достатъчно солидна 
обосновка относно целта и условията на евентуалния си престой.

Заключение
Комисията няма правомощия да се намесва по повод решения, които консулските 
органи на държавите членки вземат в отделни случаи, освен ако не е налице нарушение 
на правото на ЕС. В конкретния случай въз основа на наличната информация не 
изглежда да е налице подобно нарушение.


