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Temats: Lūgumraksts Nr. 0855/2008, ko iesniedza Nīderlandes valstspiederīgais Marc 
Beke, par nehumānu attieksmi no Nīderlandes varas iestāžu puses

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir Nīderlandes valstspiederīgais, norāda, ka pēc tam, kad viņš 
kopā ar sievu — Venecuēlas valstspiederīgo — līdz 2007. gada beigām bija dzīvojis Arubā 
(Nīderlandes Antiļās), viņš bijis spiests atgriezties Nīderlandē veselības stāvokļa dēļ. Taču 
imigrācijas iestādes noraidīja viņa sievas iesniegumu ar lūgumu nomainīt viņas Arubas 
uzturēšanās atļauju pret Nīderlandes uzturēšanās atļauju. Lai gan lūgumraksta iesniedzēja 
dzīvesbiedre ir reģistrēta viņu dzīvesvietas vietējās varas iestādēs, viņa nevar saņemt 
veselības apdrošināšanu, un iestādes ir lūgušas viņu pēc trim mēnešiem atstāt valsti. Lūgumi 
pēc palīdzības parlamentam un atbildīgajam ministram ir bijuši veltīgi. Prasība ir tāda, ka 
lūgumraksta iesniedzēja sievai vispirms ir jānokārto „naturalizācijas pārbaudījums” datorizētā 
formā, atrodoties savā izcelsmes valstī. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka viņi 
apprecējušies, jau dzīvodami Arubā, un ka vietējās varas iestādes Nīderlandē, kur viņš dzīvo 
tagad, ir atzinušas, ka viņu laulības dokumenti ir kārtībā, un ir viņa dzīvesbiedri reģistrējušas. 
Līdz ar to viņš lūdz Eiropas Parlamenta palīdzību, lai viņa sieva varētu saņemt uzturēšanās 
atļauju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 11. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

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

Saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem noteikumi par ģimenes atkalapvienošanos ir izklāstīti 
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Direktīvā 2003/86/EK1 un Direktīvā 2004/38/EK2.

Direktīva 2003/86/EK paredz nosacījumus ģimenes atkalapvienošanās tiesību īstenošanai 
attiecībā uz trešo valstu pilsoņiem, kas likumīgi uzturas dalībvalstu teritorijā. Tāpēc šī 
direktīva neattiecas uz ES pilsoņa ģimenes locekļiem, kā tas skaidri noteikts direktīvas 
3. panta 3. punktā. 

Kā norādīts Direktīvas 2004/38/EK 3. panta 1. punktā, šī direktīva attiecas tikai uz ES 
pilsoņiem, kas pārceļas uz dzīvi vai uzturas dalībvalstī, kurai tie nav valstiski piederīgi, un uz 
viņu ģimenes locekļiem, kuri tos pavada vai pārceļas kopā ar tiem.

Savas valstspiederības dalībvalstī dzīvojoši Eiropas Savienības pilsoņi nevar izmantot tās 
tiesības, kas attiecas uz ES pilsoņiem, kuri ir izmantojuši iepriekšminētās tiesības un 
pārcēlušies uz citu dalībvalsti.

Pamatojoties uz lūgumrakstā sniegto informāciju, nav tādu Kopienas tiesību aktu, kas būtu 
piemērojami lūgumraksta iesniedzēja situācijā. Tā kā nepastāv piemērojami Kopienas tiesību 
akti, noteikumi par trešo valstu ģimenes locekļu tiesībām apvienoties ar Nīderlandes 
valstspiederīgajiem ir tikai pašas Nīderlandes kompetencē. Ņemot vērā piemērojamu 
Kopienas tiesību aktu neesamību, Komisija nav kompetenta iejaukties vai tālāk izskatīt 
lūgumrakstu.

                                               
1 Padomes 2003. gada 22. septembra Direktīva 2003/86/EK par tiesībām uz ģimenes atkalapvienošanos.
2 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.
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