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Temats: Lūgumraksts Nr. 0413/2019, ko iesniedza Apvienotās Karalistes 
valstspiederīgais Nial Pickering, par Direktīvas 2004/38/EK par 
pārvietošanās brīvību īstenošanu Īrijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka Īrijā, iespējams, tiek nelikumīgi īstenota 
Direktīva 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi 
pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā. Lūgumraksta iesniedzējs, kas ir Lielbritānijas 
pilsonis, kurš kopā ar savu sievu Vjetnamas pilsoni un meitu dubultpilsoni dzīvo Turcijā, 
apgalvo, ka Īrijas iestādes ir noraidījušas vīzas izsniegšanu viņa sievai, jo pastāv aizdomas, ka 
tiek apieti valstu tiesību akti imigrācijas jomā. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šāds 
atteikums ir viņa pārvietošanās brīvības un tiesību uz ģimenes dzīvi pārkāpums.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2019. gada 7. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 20. janvārī

Komisija 2019. gada maijā saņēma sūdzību par tādu pašu jautājumu tieši no lūgumraksta 
iesniedzēja un ir sniegusi viņam atbildi, kurā sūdzība tika analizēta no piemērojamo ES tiesību 
aktu viedokļa. Sūdzībā bija norādīts, ka uz pieteikuma iesniedzēja sievu attiecās ceļošanas 
aizliegums uz Apvienoto Karalisti sakarā ar uzturēšanās termiņa pārsniegšanu šajā dalībvalstī 
2010. gadā. Pamatojoties uz Komisijai nosūtīto informāciju, šķita, ka vīza tika atteikta ne tikai 
šo iemeslu dēļ. Komisija pašlaik uztur sarunas ar Īrijas iestādēm par vispārējo jautājumu saistībā 
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ar Direktīvas 2004/38/EK1 transponēšanu Īrijas tiesību aktos, kā arī par direktīvas īstenošanu 
attiecībā uz to ieceļošanas vīzu pieteikumu izskatīšanu, kurus saskaņā ar Direktīvu 2004/38/EK 
iesnieguši ģimenes locekļi, kas nav ES pilsoņi.

Komisijas konstatējumi 

Attiecībā uz Īrijas atteikumu izsniegt vīzu, pamatojoties uz to, ka cita dalībvalsts ir noteikusi 
ieceļošanas aizliegumu sakarā ar iepriekšējo uzturēšanās termiņa pārsniegšanu, pārkāpjot 
minētās valsts imigrācijas noteikumus, Komisijai ir šādi apsvērumi.

Līguma par Eiropas Savienības darbību 21. panta 1. punktā ir noteikts, ka ikvienam Eiropas 
Savienības pilsonim ir tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot dalībvalstu teritorijā, ievērojot 
Līgumos noteiktos ierobežojumus un nosacījumus, kā arī to īstenošanai paredzētos pasākumus. 
Attiecīgie ierobežojumi un nosacījumi ir izklāstīti Direktīvā 2004/38/EK par Savienības pilsoņu 
un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā. 

Saskaņā ar direktīvas 5. panta 2. punktu, gadījumos, kad ES pilsonis izmanto tiesības brīvi 
pārvietoties un uzturēties ES teritorijā, dalībvalstis tā ģimenes loceklim, kurš nav ES 
valstspiederīgais, var pieprasīt uzrādīt ieceļošanas vīzu. Eiropas Savienības Tiesa ir atzinusi2, 
ka šādiem ģimenes locekļiem ir ne tikai tiesības ieceļot dalībvalsts teritorijā, bet arī saņemt šim 
nolūkam paredzētu ieceļošanas vīzu. Dalībvalstīm ir jāpiešķir šādām personām visi 
atvieglojumi, lai tās iegūtu vajadzīgās vīzas, kam jābūt izsniegtām bez maksas pēc iespējas drīz 
un izmantojot paātrinātu procedūru. 

ES noteikumi par ES pilsoņu brīvu pārvietošanos ļauj dalībvalstīm atteikt ieceļošanas vīzas, 
pamatojoties uz sabiedriskās kārtības vai valsts drošības apsvērumiem, ar noteikumu, ka ir 
pienācīgi ievērotas direktīvas VI nodaļā noteiktās materiālās un procesuālās garantijas. 
Direktīvas 27. panta 2. punktā noteikts, ka pasākumi, ko veic sabiedriskās kārtības vai valsts 
drošības apsvērumu dēļ, atbilst proporcionalitātes principam un pamatojas tikai uz attiecīgā 
indivīda personisko darbību. Direktīvā noteikts, ka attiecīgā indivīda personiskajai darbībai 
jārada faktiski, attiecīgajā brīdī esoši un pietiekami nopietni draudi, kas skar vienu no 
sabiedrības pamatinteresēm. Jebkuriem šādiem pasākumiem ir jāatbilst direktīvas 30. un 
31. pantā noteiktajiem procesuāliem drošības pasākumiem. Tas nozīmē, ka jebkurš 
ierobežojošs lēmums ir jāpaziņo rakstiski, precīzi un pilnībā informējot attiecīgās personas par 
iemesliem, uz kuriem balstīts viņu lietā pieņemtais lēmums, un jānorāda tiesa, kurā attiecīgā 
persona var iesniegt pārsūdzību, un pārsūdzības termiņš.

Eiropas Savienības Tiesa ir precizējusi, ka sabiedriskās kārtības traucējumi, kas izriet no 
jebkāda tiesību pārkāpuma, nav pietiekami, lai radītu faktiskus, attiecīgajā brīdī esošus un 
pietiekami nopietnus draudus, kas skar kādu no sabiedrības pamatinteresēm. Tā ir arī 
precizējusi, ka juridisko formalitāšu neievērošana attiecībā uz ārvalstnieku ieceļošanu, 
pārvietošanos un uzturēšanos pati par sevi nevar radīt draudus sabiedriskajai kārtībai un valsts 
drošībai Līguma nozīmē, kā arī nevar būt par pamatu tādu pasākumu piemērošanai, kas 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/38/EK (2004. gada 29. aprīlis) par Savienības pilsoņu un viņu 
ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ar ko groza Regulu (EEK) 
Nr. 1612/68 un atceļ Direktīvas 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 
90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK (Dokuments attiecas uz EEZ), OV L 158, 30.4.2004., 77.–123. lpp.
2 Tiesas 2006. gada 31. janvāra spriedums lietā C-503/03 Komisija/Spānija (Krājums, 2006. gads, I-1097. lpp.).
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pieņemti, pamatojoties uz sabiedrisko kārtību3.

Attiecībā uz vīzas izsniegšanu Eiropas Savienības Tiesa konstatēja4, ka dalībvalsts atteikums 
izsniegt vīzu ES pilsoņa laulātajai, pamatojoties tikai uz to, ka pieteikuma iesniedzēja ir 
persona, par kuru Šengenas Informācijas sistēmā (SIS) ir ievadīti brīdinājumi par ieceļošanas 
vai uzturēšanās atteikšanu vienā vai vairākās dalībvalstīs būtu pretrunā Direktīvai 2004/38/EK. 
Šis spriedums nozīmē, ka, lai atteiktu vīzas izsniegšanu, valsts iestādēm ir jāpārbauda, vai šo 
personu klātbūtne rada faktiskus, attiecīgajā brīdī esošus un pietiekami nopietnus draudus, kas 
skar kādu no sabiedrības pamatinteresēm. Turklāt Eiropas Savienības Tiesa ir nospriedusi5, ka 
mobilo pilsoņu ģimenes locekļi, kas nav ES pilsoņi, var kopā ar ES pilsoni pārvietoties un 
uzturēties Savienībā, iepriekš likumīgi neuzturoties kādā dalībvalstī.

Ņemot vērā šo judikatūru, var uzdot jautājumu par to, vai vīzas atteikums, kas pamatots tikai 
ar to, ka cita dalībvalsts saskaņā ar saviem imigrācijas noteikumiem ir noteikusi ieceļošanas 
aizliegumu uzturēšanās termiņa pārsniegšanas dēļ, kas notikusi pirms 8 vai 9 gadiem, (kā to var 
secināt no Komisijas saņemtās sūdzības), atbilst iepriekš minētajai judikatūrai.

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 20. protokola 2. pantu Apvienotā Karaliste 
un Īrija var turpināt savstarpēji vienoties par personu pārvietošanos starp to teritorijām (“kopējā 
ceļošanas telpa”), ja vien tās ievēro ES pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesības ieceļot, kā 
atzīts ES tiesību aktos. Visbeidzot, dalībvalsts var izmeklēt atsevišķu gadījumu, ja pastāv 
pamatotas aizdomas par ļaunprātīgu izmantošanu. Tomēr, lai konstatētu ļaunprātīgu 
izmantošanu, pirmkārt, no objektīvu apstākļu kopuma ir jāizriet, ka, neraugoties uz ES 
noteikumos paredzēto nosacījumu formālu ievērošanu, šo noteikumu mērķis nav sasniegts. 
Otrkārt, ir jākonstatē, ka pastāv nodoms gūt nepamatotu labumu no ES noteikumiem, mākslīgi 
radot nosacījumus tā iegūšanai6. 

Pamatojoties uz informāciju, ko lūgumraksta iesniedzējs ir nosūtījis Parlamentam, Komisija 
nevar apšaubīt, ka grūtības, ar kurām saskaras lūgumraksta iesniedzēja laulātā, ir radušās tāpēc, 
ka Īrijas tiesību sistēmā nepareizi transponēti Savienības noteikumi par brīvu pārvietošanos, jo 
īpaši ierobežojumi sabiedriskās kārtības vai ļaunprātīgas izmantošanas dēļ. Tāpēc lūgumraksta 
iesniedzēja aprakstītā lieta varētu būt nepareizas piemērošanas gadījums, kas pārkāpj 
Savienības tiesību aktus attiecībā uz ieceļošanas tiesībām. 

Tomēr Komisija nav saņēmusi nevienu citu līdzīgu sūdzību par šo konkrēto jautājumu (t. i., 
Īrijas iestāžu atteikumu izsniegt vīzu, pamatojoties uz to, ka pastāv ieceļošanas aizliegums, kas 
noteikts sakarā ar sākotnējo uzturēšanās termiņa pārsniegšanu citā dalībvalstī). Jāatgādina, ka 
Eiropas Savienības Tiesas judikatūra paredz, ka tādas administratīvas prakses gadījumā, ar kuru 
tiek pārkāpti Savienības tiesību akti, Komisijai ir jāsniedz informācija par nelikumīgu 
administratīvu praksi, kas tiek piekopta līdz zināmai pakāpei pastāvīgi un vispārēji, to 
pamatojot ar pietiekami dokumentētiem un detalizētiem pierādījumiem. Pamatojoties uz 
lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, nevar konstatēt neatbilstošu konsekventu un 

3 Spriedums lietā Royer 48/75, ECLI:EU:C:1976:57, 47. punkts; Spriedums lietā MRAX 48/99, C-459/99, 
ECLI:EU:C:2002:461, 79. punkts;
4 Spriedums lietā C-503/03 Komisija/Spānija, ECLI:EU:C:2006:74.
5 Spriedums lietā C-127/08 Metock u.c., EU:C:2008:449.
6 Spriedums lietā Torresi u. c., apvienotās lietas C-58/13 un C-59/13, ECLI:EU:C:2014:2088, punkti 44.–46.
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vispārēju administratīvo praksi, kas pārkāptu Direktīvu 2004/38/EK.

Secinājums

Īrijas tiesību aktu nepareizas piemērošanas gadījumā lūgumraksta iesniedzēja laulātā var 
vērsties pie tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas viņai pieejami saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem.

Vienlaikus Komisija pašlaik uztur sarunas ar Īrijas iestādēm par vispārējo jautājumu saistībā 
ar Direktīvas 2004/38/EK transponēšanu Īrijas tiesību aktos, kā arī par direktīvas īstenošanu 
attiecībā uz to ieceļošanas vīzu pieteikumu izskatīšanu, kurus saskaņā ar Direktīvu 
2004/38/EK iesnieguši ģimenes locekļi, kas nav ES pilsoņi.


