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Komisja Petycji

27.3.2013

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0719/2012, którą złożył Veikko Turkki (Finlandia) w sprawie 
domniemanych przeszkód dla jego małżeństwa z obywatelką Tajlandii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża sprzeciw wobec odmowy fińskiej ambasady w Bangkoku wydania 
jego tajlandzkiej narzeczonej pozwolenia na podróż do Finlandii, tak aby para mogła wziąć 
tam ślub. Przekonuje on, że jego prawem podstawowym jest prawo do zawarcia małżeństwa 
z kimkolwiek pragnie, zaznaczając, że Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich odrzucił 
jego wniosek o zbadanie przedmiotowej sprawy. Dlatego składający petycję zwraca się do 
Parlamentu Europejskiego o udzielenie pomocy w dopilnowaniu, by Europejski Rzecznik 
Praw Obywatelskich zajął się tym przypadkiem.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 2 października 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 marca 2013 r.

Składający petycję, obywatel Finlandii, skarży się na to, że fińska ambasada w Bangkoku 
odmówiła wydania jego tajlandzkiej narzeczonej wizy na podróż do Finlandii, tak aby para 
mogła wziąć tam ślub. Według składającego petycję fińska ambasada w Bangkoku odmówiła 
wydania wizy jego tajlandzkiej narzeczonej, ponieważ cel wizyty nie był jasno sprecyzowany. 
Przekonuje on, że jego prawem podstawowym jest prawo do zawarcia małżeństwa 
z kimkolwiek pragnie. Twierdzi również, Parlamentarny Rzecznik Praw Obywatelskich 
(Finlandii) odrzucił jego wniosek o zbadanie przedmiotowej sprawy.

Prawodawstwo obowiązujące w tej sprawie zależy od intencji pary.
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Jeżeli para planowała, że narzeczona składającego petycję przyjedzie do Finlandii na krótki 
czas (maksymalnie 90 dni w ciągu 180 dni), aby wyjść za składającego petycję, a następnie 
powróci z nim do Tajlandii, aby tam mieszkać, lub opuści Finlandię razem z nim, aby 
zamieszkać w innym kraju spoza strefy Schengen, wówczas miałyby zastosowanie ogólne 
zasady wydawania wiz krótkoterminowych na wjazd do strefy Schengen, które zostały 
określone we Wspólnotowym Kodeksie Wizowym1.

Jeżeli para planowała, że narzeczona składającego petycję przyjedzie do Finlandii, aby wziąć 
z nim ślub, a następnie zamieszka ze składającym petycję w Finlandii, wówczas przepisy 
kodeksu wizowego nie miałyby zastosowania, ponieważ dotyczą one tylko wiz 
krótkoterminowych. Dyrektywa Rady 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii 
i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw 
członkowskich również nie miałaby zastosowania, ponieważ dotyczy ona tylko przypadków 
korzystania przez obywatela UE z jego/jej praw do swobodnego przemieszczania się, 
tj. zamieszkania w państwie członkowskim UE lub podróżowania do państwa 
członkowskiego UE, którego dana osoba nie jest obywatelem. Dyrektywa 2003/86/WE 
w sprawie prawa do łączenia rodzin również nie ma zastosowania, ponieważ ten instrument 
prawny dotyczy praw obywateli państw trzecich mieszkających legalnie w UE do 
sprowadzenia do danego państwa członkowskiego członków swojej rodziny. Dlatego też w 
takim przypadku ma zastosowanie tylko fińskie prawo o łączeniu rodzin.

Zgodnie z zaproszeniem sporządzonym przez składającego petycję para zamierzała udać się 
do Finlandii na 89 dni i tam się pobrać, a następnie wrócić do Tajlandii, zaś po jakimś czasie 
razem przeprowadzić się do Finlandii. Przepisy kodeksu wizowego obowiązywałyby co do 
zasady w odniesieniu do początkowego krótkiego okresu pobytu w Finlandii przez 89 dni.

Władze konsularne państwa członkowskiego są odpowiedzialne za stosowanie ogólnych 
zasad dotyczących wydawania krótkoterminowych wiz na wjazd do strefy Schengen i ocenę 
poszczególnych wniosków. Zgodnie z przepisami regulującymi wydawanie wiz 
krótkoterminowych, zapisanymi w kodeksie wizowym, osoby ubiegające się o wizę powinny 
przedstawić odpowiednie dokumenty uzupełniające, aby uzasadnić, że spełniają warunki 
wjazdu zgodnie z kodeksem granicznym Schengen, i aby umożliwić ocenę, czy osoba 
ubiegająca się o wizę zamierza opuścić terytorium państw członkowskich Schengen przed 
upływem terminu ważności wizy, o którą występuje. Dokumenty uzupełniające powinny 
umożliwiać określenie celu podróży, zawierać informacje dotyczące zakwaterowania, 
posiadania przez osobę ubiegającą się o wizę wystarczających środków na pokrycie kosztów 
utrzymania przez okres pobytu, a także na pokrycie kosztów powrotu do państwa 
pochodzenia lub zamieszkania lub na pokrycie kosztów tranzytu do państwa trzeciego. 
Zgodnie z art. 31 ust. 1 litera b) kodeksu wizowego należy odmówić wydania wizy, jeżeli 
personel konsulatu ma poważne wątpliwości dotyczące autentyczności dokumentów 
uzupełniających przedstawionych przez osobę ubiegającą się o wizę lub prawdziwości ich 
treści, wiarygodności oświadczeń złożonych przez osobę ubiegającą się o wizę lub jej 
zamiaru opuszczenia terytorium państw członkowskich, zanim wygaśnie termin ważności 
wizy, o którą osoba ubiegająca się o wizę występuje.

                                               
1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks 
Wizowy.
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Zgodnie z dokumentacją dołączoną do petycji ambasada fińska poinformowała, że odmówiła 
wydania wizy narzeczonej składającego petycję na mocy art. 31 ust. 1 lit. b) kodeksu 
wizowego wspomnianego powyżej. Na podstawie informacji podanych w formularzu 
wniosku i zaproszeniu (patrz powyżej) ambasada uznała, że osoba ubiegająca się o wizę nie 
podała wystarczającego uzasadnienia dotyczącego celu i warunków planowanego pobytu.

Wnioski
Komisja nie jest upoważniona do ingerowania w decyzje władz konsularnych państw 
członkowskich podjętych w indywidualnych przypadkach, chyba że doszło do naruszenia 
prawa UE. W tym przypadku na podstawie dostępnych informacji nie można stwierdzić 
takiego naruszenia.


