FORMULARI STANDARD I NJOFTIMIT DHE ARSYES PËR REFUZIMIN,
ANULLIMIN OSE REVOKIMIN E VIZËS

( 1)

REFUZIMI/ANULLIMI/REVOKIMI I VIZËS
Znj./Z.___________________,
_________________________ Ambasada/Konsullata e Përgjithshme/ Konsullata/
[autoritet tjetër kompetent] në _______________ [në emër të (emri i Shtetit Anëtar të
përfaqësuar)];
[Autoritet tjetër kompetent] i/e ______________
Autoritetet përgjegjëse për verifikimin e personave në _______________
ka/kanë
ekzaminuar kërkesën tuaj për vizë;
ekzaminuar vizën tuaj, numër: ____________, të lëshuar më: ___________
[dita/muaji/viti]
Viza është refuzuar

Viza është anulluar

Viza është revokuar

Ky vendim bazohet në arsyen apo arsyet e mëposhtme:
1.
2.
3.

4.

është prezantuar një dokument i rremë/falsifikuar/imituar;
nuk janë ofruar arsye për qëllimin dhe kushtet e qëndrimit;
ju nuk keni ofruar dëshmi për mjete të mjaftueshme për jetesë për
kohëzgjatjes e planifikuar të qëndrimit ose për kthimin në vendin e origjinës ose
vendin ku jetoni, ose për kalim transit në një vend të tretë për të cilin jeni të
sigurt se jeni pranuar ose ju nuk jeni në pozitë të siguroni mjete të tilla në
mënyrë ligjore
ju tashmë keni qëndruar për tre muaj gjatë një periudhe gjashtëmujore në
territorin e Shteteve Anëtare nëpërmjet një vize uniforme ose një vize me
vlefshmëri të kufizuar territoriale;

5.
6.

7.

Shengenit (SIS) një vërejtje me qëllim të refuzimit të hyrjes.
një apo më shumë Shtete Anëtare konsiderojnë se jeni një kërcënim për
politikën publike, sigurinë e brendshme, shëndetin publik, ashtu siç përcaktohet
në Nenin 2(19) të Rregullores (KE) nr. 562/2006 (Kodi për Kufijtë e Shengenit)
ose të marrëdhënieve ndërkombëtare të një apo më shumë Shteteve Anëtare)
nuk është ofruar dëshmi për sigurim të përshtatshëm dhe të vlefshëm
mjekësor në udhëtim

(1) Logo nuk kërkohet për Norvegjinë, Islandën dhe Zvicerën.

8.
9.
10.
11.

nuk kanë qenë të besueshme informatat në lidhje me arsyeshmërinë e qëllimit
dhe kushteve të qëndrimit
nuk është mundur të konstatohet qëllimi për largim nga territori i Shtetit
Anëtar para skadimit të vizës
nuk janë ofruar dëshmi të mjaftueshme për pamundësinë tuaj për të dorëzuar
paraprakisht kërkesën për vizë, që ju shtyu të bëni kërkesën për vizë në kufi
revokimi i vizës është kërkuar nga poseduesi i vizës(1).

Vërejtje
Komentet:
Personi
në
fjalë
mund
të
ankohet
ndaj
vendimit
për
refuzimin/anullimin/revokimin e vizës sipas procedurave të përcaktuara në ligjin kombëtar.
Personi në fjalë duhet të marrë një kopje të këtij dokumenti. Secili Shtet Anëtar duhet të japë
indikacionet për referencat në ligjin dhe procedurat kombëtare që kanë të bëjnë me të drejtën
e ankimimit, përfshirë këtu edhe autoritetin kompetent ku mund të parashtrohet ankesa, si dhe
afatet kohore për parashtrimin e ankesës.
Data dhe vula e ambasadës/konsullatës së përgjithshme/konsullatës/autoriteteve përgjegjëse
për verifikimin e perconave/ose autoriteteve tjera kompetente.
Nënshkrimi i personit në fjalë(2)

(1)Nuk ekziston e drejta e ankimimit për vizën e revokuar në bazë të kësaj arsyeje
(2) Nëse kërkohet në ligjin kombëtar

