Domanda di visto per gli Stati Schengen
Kerkese per vize per Shtetet Schengen

FOTGRAFIA

Modulo gratuito
Formular falas

Spazio riservato all'amministra

1. Cognome (x) / Mbiemri

r-------------------------------------------------------------------------------~ zione
2. Cognome alla nascita (cognome/i precedente/i) (x) / Mbiemri në lindje (mbiemra më të hershem)
1-__________________________________________________________________________-----1

Data della domanda:

3. Nome/i (x) /Emri/at
r---------------------------r-----------------------------r---------------------------~ Numero della domanda di visto:

4. Data di nascita (giorno-mese
anno)
Datëlindja (dita-muaji-viti)

6. Stato di nascita /Shteti i lindjes

Cittadinanza alla nascita, se di- Domanda presentata presso
versa: /Shtetësia në lindje nëse e ndryshme D Ambasciata/Consolato

9. Stato civile / Gjendja civile

8. Sesso /Seksi

D

Shtetësia aktuale

7. Cittadinanza attuale

5. Luogo di nascita / Vendlindja

I/e martuar
I/e pamartuar
Non coniugatola D Coniugatola
ziato/a D Vedovo la / i/e ve
D Altro (precisare)
Të tjera (saktëso)

Maschile D Femminile
Femër
Mashkull

D

D

I/e ndare
Separato/a

I/e divorcuar

D

Divor-

D
D
D

Intermediario commerciale

D

Frontiera

Centro comune
Fornitore di servizi

lO. Per i minori: cognome, nome, indirizzo (se diverso da quello del richiedente) e cittadinanza del titolare della Nome:
potestà genitoriale/tutore legale / Për te miturit: mbiemër, emër, adrese (nëse i ndryshëm nga ai i kërkuesit)
dhe shtetësia e mbajtësit te kujdestarise prindërore/kujdesar ligjor
I-------------------------------------~
D Altro
Il. Numero d'identità nazionale, ove applicabile / Numri i identifikimit kombetar, ku përdoret
r-------------------------------------------------------------------------------~ Responsabile della pratica:
12. Tipo di documento / Lloji i dokumentit
Pasaportë shërbimi
Pasaportë zyrtare
Pasaportë e zakonshme Pasaportë diplomatike
D Passaporto ordinario D Passaporto diplomatico D Passaporto di servizio D Passaporto ufficiale D Documenti giustificativi:
Passaporto speciale / Pasaportë e veçantë
D Documento di viaggio
D Documento di viaggio di altro tipo (precisare)
D Mezzi di sussistenza
Dokument udhëtimi i nje lloji tjeter (saktëso)
I------------------------~----------------~------------------~----------------~

13. Numero del documento di

14. Data di rilascio

15. Valido fino al
I vlefshem deri në

Data e lëshimit

16. Rilasciato da
Lëshuar nga

viaggio /Numri i dokumentit
te udhëtimit
r-----------------------.L...-------------------L...----.---------------'------------------~
17. Indirizzo del domicilio e indirizzo di posta elettronica del
Numero/i di telefono / Numri/at e telefonit
richiedente /Adresa e shtëpise dhe adresa e postes elektronike e
kërkuesit

18. Residenza in un paese diverso dal paese di cittadinanza attuale
Vendbanimi në një vend te ndryshëm nga vendi i shtetësise aktuale
D No
Jo
r-___D__S_Ì_._Tl_·to_l_o_d_i_s_o_g_gi_o_rn_o_ _o_e_q_u_iv_al_e_n_re_._..._.._..._..._..._.._..._..._..._.._..._._n_._.._..._.._..._..._..._.._..._..._..._.._...__V_al_id_o_ _fi_n_o_al__________~
Po, lloji i qëndrimit apo i barazvleshëm
I vlefshëm deri në

D
D
D
D

Invito
Mezzi di trasporto
Assicurazione sanitaria di
viaggio
Altro

Decisione relativa al visto:

D
D
D

Rifiutato
rilasciato:
A

DC

* 19. Occupazione attuale / Punësimi aktual

~----------------------------------------------------------~D TIL
* 20. Datore di lavoro, indirizzo e numero di telefono. Per gli studenti nome e indirizzo dell'istituto di inse
gnamento Punëdhenesi,adresa dhe numri i telefonit.Për studentet emri dhe adresa e institucionit ku mësojne
I--------------------------------------------------------------------------------~

D
dal

Valido:
................................................. .

al ....................................................... .

21. Scopo/i principale/i del viaggio: / Qellimi/et kryesor/e te udhetimit

D
D
D
D

Turizëm
Biznes Vizite familjarëve ose miqve Kulture
Turismo D Affari D Visita a familiari o amici D Cultura
Visita ufficiale /Vizitë zyrtare
Motivi sanitari /Arsye shendetësore
Tranzit aeroportual
Studime Tranzit
Studio D Transito D Transito aeroportuale

D

D

Sport
Sport

Të nje lloji tjeter (saktëso)
Di altro tipo (precisare)

e) Il logo non è applicabile per la Norvegia, l'Islanda e la Svizzera.

Numero di ingressi:

D

1

D

2

D

Multipli

Numero di giorni:

Shteti anëtar i hyrjes së parë

Shteti/et anëtar/e i/të destinacionit
Numri i hyrjeve te kërkuara
Një

Kohëzgjatja e qëndrimit ose e tranzitit e parashikuar

Dy

Tregoni numrin e ditëve
Shumë
* I familiari dei cittadini UE, SEE o CH (coniugi, i figli o ascendenti a carico non devono compilare le caselle indicate con l'asterisco (*) nell'esercizio del loro diritto di libera circolazione. Essi presentano la
documentazione comprovante il vincolo familiare e compilano le caselle n. 34 e 35. /* Familjarët e shtetasve të BE, HEE ose KH (bashkëshorte, bij ose prindër në ngarkim) nuk duhet të mbushin kutitë
e treguara me yll (*) ne ushtrimin e së drejtës së tyre për qarkullim të lirë. Ata paraqesin dukumentacionin qe vërteton lidhjen familjare dhe mbushin kutitë n. 34 dhe 35.

Në kutitë nga 1-shi tek 3-shi informacionet futen siç tregohen në dokumentin e udhëtimit

/ Jo
Po. Data/at e vlefshmërise nga

deri në

Gjurmët e gishtave të marra më parë me qëllim paraqitjen e një kërkese për vizë Schengen
Jo

Po
Data, nëse dihet

Autorizim hyrje në vendin e destinacionit përfundimtar, ku përdoret
Lëshuar nga:

E vlefshme nga

Data e mbërritjes e parashikuar ne hapësiren Schengen

deri në

Data e nisjes e parashikuar nga hapësira Schengen

Mbiemri dhe emri i ose te personave që ftojnë ne Shtetet anëtare. Përndryshe emrin e hotelit ose të baneses së
përkohëshme në Shtetet anëtare
Adresa dhe adresa e postës elektronike e ose të personave që ftojnë
Telefon dhe faks
hotel/banesë e përkohëshme
Emri dhe adresa e ndërmarrjes/organizatës qe fton

Telefoni dhe faksi i ndërmarrjes/organizatës

Mbiemri, emri, adresa, telefoni, faksi dhe adresa e postes elektronike te personit te kontaktit te ndermarrjes/org.

Shpenzimet e udhëtimit dhe të qëndrimit te kërkuesit janë në ngarkim
Të vetë kërkuesit
Mjete për përballimin e shpenzimeve
Të holla
çeqe udhëtimi
Kartë krediti
Banim i parapaguar
Transport i parapaguar
Të tjera (saktëso)

Të dhënat e gjendjes civile të familjarit që është shtetas i BE, HEE ose KH

Mbiemri

Emri(at)
Numri i dokumentit të udhëtimit ose te

Datëlindja

Shtetësia
kartës së identitetit

Lidhja familjare me një shtetas të BE, HEE ose KH
nipi

bashkëshort i biri

prindër në ngarkim

Firma (per të miturit, firma e atij qe ka kujdestarinë
Vendi dhe data
prindërore/kujdestar ligjor)

Jam në dijeni të faktit se refuzimi i vizës nuk jep mundësi për rimbursimin e takses së paguar
Vendoset ne rast të kerkesës për vizë më shumë hyrje (kutia n. 24):
Jam në dijeni se është e nevojshme të kem një sigurim te përshtatshem shëndetësor në udhëtim për qëndrimin e parë dhe për udhëtimet që pasojnë
në territorin e Shteteve anëtare.
Sono informato/a del fatto e accetto che: la raccolta dei dati richiesti in questo modulo, la mia fotografia e, se del caso, la rilevazione delle mie impronte digitali sono obbligatorie per l'esame della domanda di
visto e i miei dati anagrafici che figurano nel presente modulo di domanda di visto, così come le mie impronte digitali e la mia fotografia, saranno comunicati alle autorità competenti degli Stati membri e
trattati dalle stesse, ai fini dell'adozione di una decisione in merito alla mia domanda.
Tali dati, così come i dati riguardanti la decisione relativa alla mia domanda o un'eventuale decisione di annullamento, revoca o proroga di un visto rilasciato, saranno inseriti e conservati nel sistema
d'informazione visti (VIS) (1) per un periodo massimo di cinque anni, durante il quale essi saranno accessibili alle autorità competenti per i visti, quelle competenti ai fini dei controlli sui visti alle frontiere
esterne e negli Stati membri, alle autorità competenti in materia di immigrazione e di asilo negli Stati membri ai fini della verifica dell'adempimento delle condizioni di ingresso, soggiorno e residenza regolari
sul territorio degli Stati membri, dell'identificazione delle persone che non soddisfano, o non soddisfano più, queste condizioni e dell'esame di una domanda di asilo e della designazione dell'autorità
responsabile per tale esame. A determinate condizioni, i dati saranno anche accessibili alle autorità designate degli Stati membri e a Eurogol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione
di reati di terrorismo e altri reati gravi. L'autorità dello Stato membro è responsabile del trattamento dei dati. [(…)]
Sono informato/a del mio diritto di ottenere, in qualsiasi Stato membro, la notifica dei dati relativi alla mia persona registrati nel VIS e la comunicazione dello Stato membro che li ha trasmessi e del diritto di
chiedere che dati inesatti relativi alla mia persona vengano rettificati e che quelli relativi alla mia persona trattati illecitamente vengano cancellati. Su mia richiesta espressa, l'autorità che esamina la mia
domanda mi informerà su come esercitare il mio diritto a verificare i miei dati anagrafici e a rettificarli o sopprimerli, così come delle vie di ricorso previste a tale riguardo dalla legislazione nazionale dello
Stato interessato. Le autorità di controllo nazionali di tale Stato membro [estremi] saranno adite in materia di tutela dei dati personali.
Dichiaro che a quanto mi consta tutti i dati da me forniti sono completi ed esatti. Sono consapevole che dichiarazioni false comporteranno il respingimento della mia domanda o l'annullamento del visto già
concesso, e che possono comportare azioni giudiziarie ai sensi della legislazione dello Stato membro che tratta la domanda.
Mi impegno a lasciare il territorio degli Stati membri prima dello scadere del visto, se concesso. Sono informato/a che il possesso di un visto è soltanto una delle condizioni necessarie per entrare nel territorio
europeo degli Stati membri. La mera concessione del visto non mi dà diritto ad indennizzo qualora io non soddisfi le condizioni dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere
Schengen) e mi venga pertanto rifiutato l'ingresso. Il rispetto delle condizioni d'ingresso sarà verificato ancora all'atto dell'ingresso nel territorio europeo degli Stati membri.
Jam në dijeni dhe jap pëlqimin për sa më poshtë:
mbledhja e të dhënave në këtë formular, fotografia dhe, nëse parashikohet, marrja e shenjave të gishtave, janë të detyrueshme për shqyrtimin e kërkesës së vizës. Gjithashtu, të gjitha këto të
dhëna do t'i përcillen autoriteteve përkatëse në Vendet anëtare Shengen dhe do të shqyrtohen për marrjen e vendimit për kërkesën time.
Këto të dhëna, ashtu si të dhënat mbi vendimin e marrë për kërkesën time, qoftë edhe në rast anullimi, refuzimi apo zgjatje të vizës, do të regjistrohen dhe ruhen në sistemin informativ të vizave
(VIS) për një periudhë jo më të gjatë se pesë vjet; gjatë kësaj kohe, të dhënat në fjalë do të jenë në dispozicion të autoriteteve kompetente në fushën e vizave, në fushën e kontrollit të vizave në
kufijtë e jashtëm dhe në Vendet anëtare, të emigracionit dhe azilit në Vendet anëtare për të verifikuar përmbushjen e kushteve të hyrjes, qëndrimit dhe rezidencës së rregullt në territorin e
Vendeve anëtare, të identifikimit të personal që nuk përmbushin apo nuk përmbushin më, këto kushte, të shqyrtimit të kërkesave për azil apo të caktimit të autoritetit përgjegjës për shqyrtim. Në
kushte të vecanta, këto të dhëna do të jenë në dispozicion edhe të autoriteteve të caktuara nga Vendet anëtare dhe Europolit me qëllim parandalimin dhe hetimin e krimeve të lidhura me
terrorizmin dhe krimeve të tjera të rënda. Autoriteti i Shtetit anëtar është përgjegjës për trajtimin e të dhënave [(…)].
Jam në dijeni mbi të drejtën time për të marrë, në cilindo Shtet anëtar, njoftimin e të dhënave të regjistruara ne sistemtin VIS mbi personin tim, si dhe komunikimin e Shtetit anëtar që i ka
përcjellë; gjithashtu jam në dijeni se mund të kërkoj korrigjimin e të dhënave të gabuara mbi personin tim apo fshirjen e të dhënave të trajtuara në mënyrë të jashtëligjshme.
Me kërkesën time, autoriteti që shqyrton kërkesën time do të më njoftojë mbi procedurat për të kërkuar verifikimin, korrigjimin apo fshirjen e të dhënave të mia, ashtu edhe për menyrat e
ankimimit te parashikuara nga legjislacioni kombëtar i Shtetit të interesuar. Autoritetet e kontrollit kombëtar të Vendit anëtar të interesuar do të kujdesen për ruajtjen e të dhënave personale.
Deklaroj se, sipas njohurive të mia, të gjitha të dhënat janë të plota dhe të sakta. Jam në dijeni se cdo deklaratë e rreme do të sjellë refuzimin e kërkesës time ose anullimin e vizës së lëshuar, si dhe
mund të ketë pasoja gjyqësore në baze të legjislacionit të Shtetit anëtar që shqyrton kërkesën.
Marr përsispër të largohem nga territori i Shteteve anëtare përpara skadimit të vizës, në rast se kërkesa ime pranohet. Jam i informuar se zotërimi i vizës përbën vetëm një prej kushteve të
nevojshme për hyrjen në territorin evropian të Shteteve anëtare. Zotërimi i thjeshtë i vizës nuk më jep të drejtë dëmshpërblimi nëse nuk plotësoj kushtet e parashikaura nga neni 5, paragrafi 1, i
Rregullores (CE) n. 562/2006 (kodi i kufijve Schengen) dhe më refuzohet hyrja në territorin e Vendeve anëtare. Respektimi i kushteve për hyrjen në territorin evropian të Vendeve anëtare do të
verifikohet në castin e hyrjes.

Vendi dhe data

Firma
(për të miturit, firma e atij që ka kujdestarinë prindërore/kujdestar ligjor)

