
CM\770913LV.doc PE421.148v01-00

LV                          Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Lūgumrakstu komiteja

20.02.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0063/2008, ko iesniedza Austrijas valstspiederīgā Judith Hejda, 
par problēmām, kas rodas no tā, kā Francija īsteno Direktīvu 2004/38/EK par 
Eiropas Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un 
uzturēties dalībvalstu teritorijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka Francijas varas iestādes neļauj viņai īstenot savas 
tiesības brīvi pārvietoties, tādējādi pārkāpjot Direktīvu 2004/38/EK. Lūgumraksta iesniedzēja, 
kas dzīvo un strādā Francijā kopš 2006. gada, norāda, ka Francijas iestādes atteicās izdot 
viņas dzīvesbiedram piecu gadu pastāvīgās uzturēšanās atļauju, uz kuru saskaņā ar 
lūgumraksta iesniedzējas rakstīto viņam ir tiesības kā Eiropas Savienības pilsones ģimenes 
loceklim. Tā vietā viņam tika izdota atļauja, kas derīga tikai dažus mēnešus. Lielākā problēma 
ir tā, ka tā rezultātā viņš nevar meklēt darbu. Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas arī par 
obstrukcionismu un pārmērīgu birokrātiju no Francijas iestāžu puses.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 24. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. februārī

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas, ka Francijas varas iestādes rīkojās pretrunā ar 
Direktīvu 2004/38/EK1, atsakot viņas vīram izsniegt ES pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās 
atļauju uz 5 gadiem, uz kuru, viņasprāt, vīram ir tiesības.
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu 
ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, OV L 158, 30.4.2004.
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Komisija šo lietu jau analizējusi saistībā ar sūdzību (reģistrēta ar Nr. 2008/4432), kuru 
lūgumraksta iesniedzēja iesniedza Eiropas Komisijai 2008. gada 21. janvārī. 

Saskaņā ar Direktīvas 11. panta 1. punktu ES pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja ir 
derīga 5 gadus no izdošanas datuma vai uz ES pilsoņa paredzētās uzturēšanās laiku, ja tas ir 
īsāks nekā pieci gadi. Būtībā, ģimenes locekļa, kurš ir trešās valsts valstspiederīgais, 
uzturēšanās tiesības ir atkarīgas no ES pilsoņa paredzētā uzturēšanās laika uzņemošajā 
dalībvalstī.

Lai ievērotu Direktīvas 2004/38/EK noteikumus, Francija ieviesa Kodeksu par ārvalstnieku 
ieceļošanu un uzturēšanos un tiesībām uz patvērumu (CESEDA), ko groza ar 2007. gada 
21. marta Dekrētu Nr. 2007/371. Šī dokumenta R-121-13. panta 4. punkts precīzi transponē 
direktīvas 11. panta 1. punktu.

Komisija atzina, ka Francijas tiesību akti attiecībā uz uzturēšanās atļauju ES pilsoņa ģimenes 
loceklim ir saskaņā ar Direktīvu 2004/38/EK, un 2008. gada 17. oktobrī atbildēja 
sūdzības/lūgumraksta iesniedzējai, informējot, ka Komisija ierosinātu lietu slēgt.

Lūgumraksta iesniedzējas paredzamais uzturēšanās laiks Francijā ir tikai viens gads, jo viņas 
darba līgums ir piesaistīts mācību gada ilgumam (no 1. oktobra līdz 30. septembrim). 

Ņemot vērā, ka saskaņā ar Direktīvu 2004/38/EK lūgumraksta iesniedzējas vīra uzturēšanās 
tiesības ir piesaistītas viņas uzturēšanās tiesībām, Francijas varas iestādes varēja viņam kā ES 
pilsoņa ģimenes loceklim izsniegt uzturēšanās atļauju tikai uz vienu gadu.

Ja lūgumraksta iesniedzējai būtu bijis līgums uz nenoteiktu laiku, viņas vīram būtu tiesības 
saņemt uzturēšanās atļauju uz pieciem gadiem.

Nākamajā atbilstošajā pārkāpumu sanāksmē Komisija plāno ierosināt slēgt lūgumraksta 
iesniedzējas iesniegto sūdzību.
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