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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0007/2005, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Frank Semmig, par 
sarežģīto procedūru ceļojumiem uz Īriju Lielbritānijas un Vācijas rezidentiem, kuri nav 
ES pilsoņi 

1. Lūgumraksta kopsavilkums 

Lūgumraksta iesniedzējs, Vācijas valstspiederīgais, dzīvo ar savu sievu krievieti Lielbritānijā, 
kur abiem ir juridiskā dzīvesvieta. Viņa sievai ir arī Vācijas uzturēšanās atļauja. Viņš sūdzas 
par grūtībām, ar kurām sastopas viņa sieva, ceļojot uz Īriju, kad viņa vēlas pavadīt viņu 
ilgstošos dienesta braucienos, jo viņai katru reizi ir jāpieprasa individuāla vīza Londonā un tā 
tur jāsaņem. Lūgumraksta iesniedzējs arī uzskata, ka viņa pārvietošanās brīvība ir ierobežota,
jo saistībā ar katru viņa sievas vīzas pieteikumu viņam ir jāpaziņo savi personas un finansiālie 
dati un jāsniedz informācija par ceļojuma plāniem, ko rūpīgi pārbauda.  

2. Pieņemamība 

Paziņots par pieņemamu 2005. gada 12. maijā. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2006. gada 3. februārī. 

Pamatojums

Lūgumraksta iesniedzējs ir Vācijas valstspiederīgais, kas precējies ar Krievijas 
valstspiederīgo. Viņi dzīvo Lielbritānijā. Lūgumraksta iesniedzējs bieži brauc uz Īriju dienesta 
braucienos un sūdzas par to, ka viņam katru reizi ir jāsaņem vīza viņa sievai, lai viņa varētu 
viņu pavadīt. Šī procedūra ilgst vienu nedēļu. Pēc sešām vai septiņām individuālām vīzām 
Īrijas sūtniecība sūta nākamo vīzas pieteikumu uz Dublinu, un pieteikuma apstrāde ilgst sešas 
līdz astoņas nedēļas. Viņš saka, ka nevar pieprasīt Īrijas sūtniecībai atkārtotas iebraukšanas 
vīzu savai sievai, jo tam vajadzīgas vismaz astoņas nedēļas.

Lūgumraksta iesniedzējā rada izbrīnu tas, ka Šveice, kas nav ES dalībvalsts, ļauj iebraukt savā 
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valstī bez vīzas personām, kuras nav ES pilsoņi, ja viņām ir uzturēšanās atļauja kādā no ES 
dalībvalstīm, turpretim Īrija neļauj.

- Viņš uzskata, ka Īrija nepilda saistības attiecībā uz brīvu pārvietošanos, jo tā prasa viņam 
atklāt personas un finansiālos datus, ceļojuma plānus un vietu nodrosi viesnīcā, kad viņš 
pieprasa vīzu savai sievai. 

- Viņš sūdzas, ka Īrijas sūtniecība Londonā telefoniski pārbauda, vai viņš un viņa sieva tiešām 
ir apmetušies viesnīcā, kurā viņi rezervēja vietas, un uzskata, ka viņam nav jāsniedz šāda 
informācija sūtniecībai. 

- Viņš uzskata, ka, piespiežot viņa sievu iegūt iebraukšanas vīzu tik ilgā procedūrā, viņa tiek 
diskriminēta tādēļ, ka ir krieviete. 

Juridiskais novērtējums

Vīzu prasība 

Saskaņā ar piemērojamiem Kopienas tiesību aktiem par brīvu pārvietošanos un uzturēšanos 
dalībvalstīm ir jāatļauj Eiropas Savienības pilsoņiem iebraukt to teritorijā, vienkārši uzrādot 
derīgu uzturēšanās atļauju vai pasi. Viņu ģimenes locekļiem, kuri nav ES pilsoņi, var prasīt 
iebraukšanas vīzu atkarībā no viņu valstspiederības.

Krievija ir iekļauta Regulas (EK) Nr. 539/20011 I pielikumā, kas ir to trešo valstu saraksts, 
kuru valstspiederīgajiem ir vajadzīga vīza, lai šķērsotu dalībvalstu ārējās robežas. Īrija, kas 
nav pievienojusies šai regulai, pakļauj Krievijas valstspiederīgos vīzu prasībai, pamatojoties 
uz savas valsts tiesību aktiem.

Taču ir lietderīgi atzīmēt, ka Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 
2004/38/EK par Eiropas Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi 
pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā2, kas aizvietos iepriekšējos Kopienas tiesību 
aktus attiecībā uz brīvu pārvietošanos un uzturēšanos, sākot no 2006. gada 30. aprīļa, nosaka, 
ka derīgas uzturēšanās atļaujas esība atbrīvo ģimenes locekļus no vīzu prasības. Tādējādi, 
sākot no minētā datuma, lūgumraksta iesniedzēja sieva varēs braukt uz Īriju, vienkārši uzrādot 
derīgu pasi un Lielbritānijā izsniegto uzturēšanās atļauju.

Jau tagad Šengenas līguma valsts izsniegta uzturēšanās atļauja tiek uzskatīta par līdzvērtīgu 
vīzai. ES pilsoņa ģimenes locekļi, kuriem ir šāda uzturēšanās atļauja, uz šā dokumenta pamata 
var pārvietoties Šengenas līguma valstīs bez vīzas un uzturēties tajās līdz trim mēnešiem. Šī 
ekvivalence starp uzturēšanās atļauju un vīzu ir spēkā tikai valstīs, kuras pilnībā piemēro 
Šengenas acquis. Tā kā Īrija nepiedalās šajā acquis daļā, tur nav piemērojama šī ekvivalence. 

Tādējādi atbilstīgi pašreiz spēkā esošajiem tiesību aktiem Īrijas iebraukšanas vīzas prasība 
lūgumraksta iesniedzēja sievai krievietei, kurai ir Lielbritānijas uzturēšanās atļauja, nav 
pretrunā ar Kopienas tiesību aktiem.

  
1 OV L 81, 21.3.2001
2 OV L 158, 30.4.2004
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Šveice 2000. gadā vienpusēji nolēma grozīt savus tiesību aktus attiecībā uz ārzemniekiem, lai 
atļautu dalībvalstu uzturēšanās atļauju turētājiem iebraukt Šveicē bez vīzas uz īsu laiku1.

Noteikumi un termiņi vīzu izsniegšanai

Lai izsniegtu vīzu lūgumraksta iesniedzēja sievai, kura vēlas pavadīt vīru braucienā uz Īriju, 
izmantojot viņu tiesības uz brīvu pārvietošanos, Īrijas iestādes var tikai prasīt viņai uzrādīt 
derīgu pasi vai personas apliecību un pierādījumu viņu radniecībai. Direktīvas, kas 
piemērojamas personu brīvai kustībai, un it sevišķi Direktīva 73/148/EEK2, kas piemērojama 
tiem, kuri sniedz vai saņem pakalpojumus, nosaka, ka dalībvalstīm ir „jāpiedāvā visi
atvieglojumi” ES pilsoņu ģimenes locekļiem vajadzīgo vīzu saņemšanai. Dalībvalstīm nav 
atļauts izvirzīt cilvēkiem citas prasības vai prasīt citus dokumentus vai informāciju Kopienas 
tiesību aktu adresātiem, kas pieprasa vīzu iebraukšanai tajās. Kopienas tiesību akti neparedz 
prasību ES pilsoņiem sniegt detalizētu informāciju par personas datiem, viņu ceļojumu 
plāniem un viesnīcu vietu nodrosi.

Vienas nedēļas ilgs laikposms nešķiet nesamērīgs iebraukšanas vīzas izdošanai. Taču sešas 
līdz astoņas nedēļas vīzas pieteikuma izskatīšanai pēc sešu vai septiņu individuālo vīzu 
izdošanas nav saskaņā ar dalībvalstu pienākumu piedāvāt „visus atvieglojumus” ģimenes 
locekļiem vajadzīgo vīzu iegūšanai. 

Komisija uzskata, ka pienākums piedāvāt „visus atvieglojumus” ES pilsoņu ģimenes 
locekļiem arī attiecas uz izdodamās vīzas veidu. Ja ir skaidrs, ka attiecīgajai personai bieži ir 
jābrauc uz konkrēto dalībvalsti, izmantojot savas tiesības uz brīvu pārvietošanos, viņai būtu 
jāizdod atkārtotās iebraukšanas vīza ar ilgu derīguma termiņu. Šādas vīzas izdošanas laikam 
būtu jābūt pietiekami īsam, lai atbilstu pienākumam piedāvāt „visus atvieglojumus”. 

Īrijas sūtniecības Londonā veiktās pārbaudes 

Attiecībā uz Īrijas sūtniecības Londonā veiktajām pārbaudēm par to, vai pāris patiesi ir 
apmeties norādītajā viesnīcā Īrijā, Kopienas tiesību akti tikai nosaka, ka dalībvalstis var prasīt 
ES pilsoņiem ziņot par viņu klātbūtni valstī. 

Secinājums

Komisija nolēmusi sazināties ar Īrijas iestādēm, lai apspriestu iepriekš minētās darbības, kas 
var būt pretrunā ar Kopienas tiesību aktiem.

4. Nākamā Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 28. februārī

  
1 Eiropas Savienība, Eiropas Kopiena un Šveice 2004. gada 26. oktobrī parakstīja nolīgumu par Šveices 
pievienošanos Šengenas acquis ieviešanai, piemērošanai un attīstīšanai. Kad Padome pieņems lēmumu par 
Šengenas noteikumu pilnīgu piemērošanu Šveicei, uzturēšanās atļauju un vīzu ekvivalence stāsies spēkā un 
Šveices uzturēšanās atļauju turētāji varēs pārvietoties Šengenas zonā un uzturēties tajā līdz trīs mēnešiem uz 
uzturēšanās atļaujas pamata. Tāpat Šengenas valstu izdoto uzturēšanās atļauju turētāji varēs doties uz Šveici, 
izmantojot savas uzturēšanās atļaujas.
2 OV L172, 28.6.1973
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Kā paziņots atbildē uz šo lūgumrakstu, Komisijas dienesti nosūtīja vēstuli Īrijas iestādēm 
2005. gada 23. decembrī. Tie norādīja, ka, lai izdotu vīzu lūgumraksta iesniedzēja
dzīvesbiedrei, kas ir Krievijas pilsone, Īrijas iestādes var viņai pieprasīt pasi un dokumentu, 
kurš apliecina viņas ģimenes saites ar lūgumraksta iesniedzēju.

Komisijas dienesti arī atzīmēja, ka sešu līdz astoņu nedēļu kavēšanās ar vīzas izdošanu, ja 
pirms tam vīza ir izdota sešas vai septiņas reizes, neatbilst dalībvalstu pienākumam piešķirt 
visus atvieglojumus vīzas iegūšanai. Attiecībā uz Īrijas vēstniecības Londonā pārbaudēm, vai 
lūgumraksta iesniedzējs un viņa dzīvesbiedre ir apmetušies iepriekš norādītajā viesnīcā, viņi 
konstatēja, ka Kopienas tiesību akti tikai nosaka, ka dalībvalstis var pieprasīt Eiropas 
Savienības pilsoņiem ziņot, vai viņi atrodas šīs valsts teritorijā. 

Īrijas iestādes atbildēja ar vēstuli 2006. gada 13. aprīlī. Tās paskaidroja, ka pēdējos 
divpadsmit mēnešos ES pilsoņu dzīvesbiedriem trešo valstu pilsoņiem, kas iebrauc Īrijā, bija 
jāiesniedz ES pilsoņa pase, dzīvesbiedra pase, laulības apliecības oriģināls un trīs fotogrāfijas. 
Gadījumā ja ES pilsonis nepavada trešās valsts pilsoni, ir jāievēro papildu prasības.

Komisijas dienesti 2006. gada 13. jūnija vēstulē vēlreiz atgādināja Īrijas iestādēm, ka saskaņā 
ar 2004. gada 29. aprīļa Direktīvu 2004/38/EK par ES pilsoņu un viņu ģimenes locekļu 
tiesībām pārvietoties un brīvi uzturēties dalībvalstu teritorijā (OV L 229, 29.6.2004), kas 
stājās spēkā 2006. gada 30. aprīlī un aizstāja Direktīvu 73/148/EEK, ES pilsoņi var ceļot uz 
citu dalībvalsti ne tikai ar derīgu pasi, bet arī ar derīgu personas apliecību, kā tas bija arī 
saskaņā ar iepriekšējiem Kopienas instrumentiem attiecībā uz brīvu pārvietošanos un
uzturēšanos. Jaunā direktīva 5. panta 2. punktā kā jauninājumu nosaka, ka derīgas uzturēšanās
apliecības esība, kas minēta direktīvas 10. pantā, atbrīvo ģimenes locekļus, kuri nav 
dalībvalstu pilsoņi, no vīzu prasības. 

Īrijas 2004. gada Imigrācijas likuma (vīzas) 2006. rīkojums 3. panta b) apakšpunkta ii) un 
iii) daļā nosaka, ka nepilsoņiem, kuriem ir derīga pastāvīgas uzturēšanās apliecība, kas 
izsniegta saskaņā ar 16. Regulu, vai derīga uzturēšanās apliecība, kas izsniegta saskaņā ar 
Eiropas Kopienu 7. Regulu (brīva pārvietošanās) un 2006. gada regulām, netiek prasīta derīga 
Īrijas vīza, iebraucot Īrijā.  
Tomēr iepriekš minētais transponēšanas noteikums neatbilst Direktīvai 2004/38/EK, jo 
saskaņā ar tās tekstu uzturēšanās apliecība, kas izsniegta jebkurā dalībvalstī, atbrīvo ģimenes 
locekļus no vīzu prasības. Īrijas transponēšanas tiesību akti tikai atbrīvo ģimenes locekļus, 
kuriem ir Īrijā izsniegta uzturēšanās apliecība, no vīzu prasības.

Tādēļ vīzu nedrīkst pieprasīt ES pilsoņa ģimenes loceklim, kurš nav dalībvalsts pilsonis un 
kuram ir uzturēšanās apliecība, ko izsniegusi kāda no ES dalībvalstīm. Pēc Komisijas dienestu 
domām, šis noteikums ir jāpiemēro arī tajos gadījumos, kad ģimenes loceklis, kuram ir 
uzturēšanās apliecība, ceļo viens pats, lai pievienotos ES pilsonim Īrijā.

Komisijas dienesti uzsvēra, ka iepriekš minētais konstatējums neskar nekādus citus 
komentārus, kādi nākotnē varētu būt attiecībā uz to Īrijas tiesību aktu atbilstību, kuri tiek 
pašlaik izskatīti, Direktīvai 2004/38/EK, un atgādināja, ka viņi ir saņēmuši atkārtotas sūdzības 
par vīzu prasībām ģimenes locekļiem, par kurām Īrijas iestādēm ir nosūtītas atsevišķas 
vēstules un kuras var norādīt uz pastāvīgu administratīvo praksi, kas šķietami nav saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem.
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Attiecībā uz jautājumu par aizkavēm vīzu apstrādē Komisijas dienesti konstatēja, ka 
Direktīvas 2004/38/EK 5. panta 2. punkts, līdzīgi kā iepriekšējie Kopienas tiesību instrumenti 
šajā jomā, nosaka, ka dalībvalstīm jānodrošina tiem ģimenes locekļiem, kuri nav dalībvalstu 
pilsoņi un kuriem nav derīgas uzturēšanās apliecības, visi atvieglojumi vajadzīgo vīzu 
iegūšanai bez maksas. Ar Direktīvu 2004/38/EK ieviestais jauninājums ir tas, ka vīza ir 
jāizdod uz paātrinātas procedūras pamata. Saskaņā ar šo noteikumu Eiropas Kopienu (brīvās 
pārvietošanās) 2006. gada regulas1, ar kurām Direktīva 2004/38/EK ir transponēta Īrijas 
tiesību aktos, nosaka 4. panta 3. punkta b) apakšpunktā, ka ministram ir jāizskata uz 
paātrinātas procedūras pamata Īrijas vīzas pieteikums no ģimenes locekļa, kurš atbilst 
a) apakšpunktā minētajam, iespējami ātri un bez maksas.

Tādēļ sešu līdz astoņu nedēļu aizkavēšanās ar vīzu izdošanu neatbilst iepriekš minētajiem 
noteikumiem pat tādos gadījumos, kuros būtu kādi sarežģīti apstākļi. 

Īrijas iestādes sniedza atbildi 2006. gada 25. septembra vēstulē. Tās apstrīd 
Direktīvas 2004/38/EK 5. panta 2. punkta derīgumu Īrijai. Komisijas dienesti apsver iespēju 
sākt pārkāpumu procedūru pret Īriju šajā jautājumā saistībā ar Īrijas transponēšanas pasākumu 
pārbaudi.

Attiecībā uz aizkavēm vīzu izdošanā viņi paziņoja, ka, lai gan daži gadījumi var būt īpaši 
laikietilpīgi, tagad vairākums pieteikumu iesniedzēju Londonas sūtniecībā saņem atbildi 5 
darba dienu laikā un tos pieteikumus, kuri tiek nosūtīti uz Dublinu, apstrādā pusotras līdz divu 
nedēļu laikā uz paātrinātās procedūras pamata. Ir sākta pamatnostādņu misijām par vīzu 
apstrādi pārskatīšana, un tās tiks nosūtītas Komisijas dienestiem. 

  
1 Likumā noteiktais instruments S.I. N).2006. gada Nr. 226
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