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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0719/2012, adresată de Veikko Turkki, de cetățenie finlandeză, privind 
presupusele impedimente în calea căsătoriei sale cu o persoană de cetățenie 
thailandeză

1. Rezumatul petiției

Petiționarul protestează împotriva refuzului din partea ambasadei Finlandei la Bangkok de a 
permite logodnicei sale să călătorească în Finlanda pentru a se căsători. Petiționarul susține că 
este dreptul său fundamental de a se căsători cu oricine dorește, menționând faptul că 
Ombudsmanul European a refuzat cererea sa de a investiga situația. Prin urmare, petiționarul 
solicită asistență Parlamentului European, pentru a asigura desfășurarea unei investigații de 
către Ombudsmanul European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 2 octombrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 martie 2013

Petiționarul, cetățean finlandez, reclamă refuzul din partea ambasadei Finlandei la Bangkok 
de a elibera o viză în favoarea logodnicei sale thailandeze în scopul de a călători în Finlanda 
pentru a se căsători. Potrivit petiționarului, ambasada Finlandei la Bangkok a refuzat să 
elibereze o viză în favoarea logodnicei sale thailandeze deoarece motivul vizitei nu a fost 
precizat clar. Petiționarul susține că este dreptul său fundamental de a se căsători cu cine 
dorește. De asemenea, acesta afirmă că Ombudsmanul Parlamentar (al Finlandei) a refuzat 
cererea sa de a investiga situația.

Legislația care se aplică în acest caz ar depinde de intenția cuplului în cauză.
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Dacă se intenționează ca logodnica petiționarului să se deplaseze în Finlanda pentru o 
perioadă scurtă (maximum 90 de zile din 180 de zile) pentru a se căsători cu petiționarul și 
apoi să se întoarcă împreună cu acesta în Thailanda pentru a locui acolo sau să părăsească 
Finlanda pentru a locui într-o altă țară din afara spațiului Schengen, atunci s-ar aplica normele 
generale care reglementează eliberarea vizelor Schengen de scurtă ședere, care sunt prevăzute 
în Codul de vize1.

Dacă se intenționează ca logodnica petiționarului să se deplaseze în Finlanda pentru a se 
căsători și apoi să locuiască împreună cu petiționarul în Finlanda, dispozițiile din Codul de 
vize nu s-ar aplica, deoarece acestea vizează doar vizele de scurtă ședere. Nici Directiva 
2004/38/CE a Consiliului privind dreptul la libera circulație și ședere pe teritoriul statelor 
membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora nu s-ar aplica, deoarece 
aceasta vizează doar cazurile în care un cetățean al UE își exercită dreptul la libera circulație, 
adică locuiește sau călătorește într-un alt stat membru al UE decât cel al cărui resortisant este. 
Nu se aplică nici Directiva 2003/86/CE privind dreptul la reîntregirea familiei, deoarece acest 
instrument juridic vizează drepturile resortisanților țărilor terțe, care locuiesc în mod legal în 
UE, ca membrii familiilor lor să li se alăture în statul membru în cauză. Prin urmare, în acest 
caz, s-ar aplica doar legislația finlandeză privind reîntregirea familiei.

Potrivit scrisorii de invitație redactate de petiționar, intenția cuplului a fost de a se deplasa în 
Finlanda pentru o perioadă de 89 de zile și de a se căsători acolo, apoi de a se întoarce în 
Thailanda și, mai târziu, de a se muta în Finlanda împreună. În principiu, normele din Codul 
de vize s-ar aplica pentru perioada scurtă inițială de 89 de zile de ședere în Finlanda.

Autoritățile consulare ale statelor membre sunt responsabile pentru aplicarea normelor 
generale care reglementează eliberarea de vize Schengen de scurtă ședere și pentru evaluarea 
cererilor depuse de persoane fizice. Normele care reglementează eliberarea de vize Schengen 
de scurtă ședere, prevăzute în Codul de vize, impun ca solicitanții de vize să prezinte anumite 
documente justificative pentru a dovedi că îndeplinesc condițiile de intrare stabilite de Codul 
frontierelor Schengen și pentru a permite evaluarea intenției solicitanților de a părăsi teritoriul 
statelor membre Schengen înainte de expirarea vizei pe care o solicită. Aceste documente 
justificative ar trebui să indice scopul călătoriei, să furnizeze informații cu privire la cazare și 
la posesia de către solicitant a unor mijloace suficiente pentru durata șederii, precum și să 
prevadă returnarea în țara de origine/reședință sau tranzitul către o țară terță. Potrivit 
articolului 32 alineatul (1) litera (b) din Codul de vize, o cerere de viză ar trebui respinsă dacă 
personalul consular are îndoieli întemeiate cu privire la autenticitatea documentelor 
justificative înaintate de către solicitant sau cu privire la veridicitatea datelor pe care le 
cuprind, la gradul de încredere care poate fi acordat declarațiilor solicitantului sau cu privire 
la intenția acestuia de a părăsi teritoriul statelor membre înainte de expirarea vizei pe care o 
solicită.

În conformitate cu documentele care însoțesc petiția, ambasada Finlandei a comunicat că a 
refuzat acordarea vizei logodnicei petiționarului în temeiul articolului 32 alineatul (1) litera 
(b) din Codul de vize menționat mai sus. Pe baza informațiilor furnizate în formularul de 

                                               
1 Regulamentul nr. 810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui Cod comunitar 
de vize.
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cerere și în scrisoarea de invitație (a se vedea mai sus), ambasada a considerat că solicitanta 
nu a furnizat suficiente justificări cu privire la scopul și condițiile șederii intenționate.

Concluzii
Comisia nu are dreptul să intervină în deciziile luate în cazuri individuale de autoritățile 
consulare ale statelor membre, cu excepția cazului în care a existat o încălcare a legislației 
UE. În acest caz, pe baza informațiilor disponibile, nu pare să fi existat o astfel de încălcare.


