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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0159/2006, ko organizācijas „Brides without Borders” (Līgavas bez 
robežām) vārdā iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgā Ashley Binamungu, par ārzemju 
laulāto uzturēšanās tiesībām Apvienotajā Karalistē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja iepriekš minētās organizācijas vārdā lūdz Eiropas Parlamentu 
nodrošināt, lai Lielbritānijas iestādes ievērotu Direktīvas 2004/38/EK par Eiropas Savienības 
pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā 
noteikumus, norādot, ka pašlaik Lielbritānijas iestādes pieprasa, lai ārzemju laulātā vai 
laulātais atgrieztos savā piederības valstī un mēģinātu iegūt uzturēšanās atļauj tur, vēršoties 
konsulārajās iestādēs. Lūgumraksta iesniedzēja arī norāda, ka daudzos gadījumos šī trešā 
valsts nav droša un uzturēšanās tajā, lai cik ilga tā nebūtu, rada ievērojamas praktiskas un 
finansiālas problēmas. Visbeidzot viņa apšauba direktīvas noteikumu loģiku attiecībā uz 
tiesībām veikt peļņu nesošu darbību.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 27. jūnijā. Komisijai prasīja sniegt informāciju saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde saņemta 2007. gada 23. martā

Fakti

Lūgumraksta iesniedzēja, kas ir Lielbritānijas pilsone un rīkojas iepriekš minētās 
organizācijas vārdā, norāda, ka Lielbritānijas iestādes patlaban pieprasa, lai ārzemju laulātie, 
kuru patvēruma pieteikumi ir noraidīti, atgrieztos savā piederības valstī un mēģinātu iegūt 
uzturēšanās atļauju tur, vēršoties Lielbritānijas konsulārajās iestādēs. Viņa norāda, ka daudzos
gadījumos šīs trešās valstis laulātajam vai ES pilsonim nav drošas. Turklāt centieni apvienot 
ģimeni, īslaicīgi vai pastāvīgi pievienojoties laulātajiem šajās trešās valstīs, rada ievērojamas 
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juridiska, praktiska un finansiāla rakstura problēmas.
Savu lūgumrakstu viņa pamato ar Līguma par Eiropas Savienību 6. pantu, kas jāskata kopā ar 
Eiropas Cilvēktiesību konvenciju un Eiropas Pamattiesību hartu. Viņa atsaucas uz EK līguma 
17. un 18. pantu un uz 2004. gada 29. aprīļa Direktīvu 2004/38/EK par Eiropas Savienības 
pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā 
un pievērš uzmanību faktam, ka šī direktīva aizsargā citu ES valstu pilsoņu tiesības uz 
ģimenes dzīvi labāk, nekā Lielbritānijas pilsoņiem Apvienotajā Karalistē to nodrošina vietējie 
likumi. 

Pēc likuma

Regulēt ES pilsoņu tiesības uz ģimenes atkalapvienošanos ar to laulātajiem savā dalībvalstī, 
kas ir lūgumraksta iesniedzējas prasības mērķis, ir attiecīgās dalībvalsts kompetencē.

Kopienas tiesību akti, šajā gadījumā 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/38/EK, attiecas 
tikai uz tiem ES pilsoņiem, kas cenšas atkalapvienot ģimeni ar saviem laulātajiem, izmantojot 
savas tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstī, kura nav to piederības dalībvalsts. 
Minētās direktīvas 5. pants nosaka, ka ģimenes locekļiem, kas nav kādas ES dalībvalsts 
valstspiederīgie, ir vajadzīga tikai ieceļošanas vīza saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 539/2001 vai 
pēc vajadzības saskaņā ar valstu tiesību aktiem. 5. pants nosaka arī to, ka šīs direktīvas 
nozīmē minētajiem ģimenes locekļiem, ja tiem ir derīga uzturēšanās atļauja, kas minēta 10. 
pantā, nav vajadzīga vīza un ka dalībvalstis šādām personām piešķir visus atvieglojumus, lai 
tās iegūtu vajadzīgās vīzas, ko izsniedz bez maksas pēc iespējas drīz un izmantojot paātrinātu 
procedūru. Ieceļošanas vīzu šādiem trešo valstu valstspiederīgajiem piešķir tikai tad, ja tie 
uzrāda derīgu pasi, dokumentu, kurš apliecina to ģimenes attiecības ar ES pilsoni, un, ja 
nepieciešams, tā ES pilsoņa, ko viņi pavada vai kam pievienojas, reģistrācijas sertifikātu.

Secinājums

Šo iemeslu dēļ Komisija nevar iejaukties nosacījumos, kas paredzēti Apvienotās Karalistes 
tiesību aktos par ES dalībvalstu pilsoņu tiesībām uz ģimenes atkalapvienošanos, ja šie pilsoņi, 
kā šajā gadījumā lūgumraksta iesniedzēja, nav izmantojuši savas tiesības brīvi pārvietoties ES 
teritorijā.

Tomēr, ja viņa uzskata, ka ir pārkāptas viņas pamattiesības, kas noteiktas Eiropas 
Pamattiesību konvencijā, viņa pēc visu savas valsts iespēju izsmelšanas var meklēt 
gandarījumu Eiropas Cilvēktiesību tiesā.
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