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Temats: Lūgumraksts Nr. 0481/2007, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgais William 
McLorn, par Lielbritānijas imigrācijas iestāžu pieļautu nopietnu nolaidību un 
kavējumiem, izsniedzot uzturēšanās atļauju

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par vairākiem kavējumiem, nolaidību un birokrātisku 
kūtrumu, ko pieļāvušas Lielbritānijas imigrācijas iestādes, izskatot viņa pieteikumu uz 
pastāvīgās uzturēšanās atļauju viņa sievai, kas ir Brazīlijas pilsone. Pieteikuma izskatīšanas 
process ilgst vairāk nekā 18 mēnešus, kuru laikā atbildīgās amatpersonas ir pieļāvušas kļūdas 
un nolaidību. Īpaši tas ir nopietni ietekmējis pāra pārvietošanās brīvību pat ES teritorijā, jo 
viņiem nav derīgu dokumentu, kas tiem ļautu pamest valsti (tie tika konfiscēti administratīvu 
iemeslu dēļ); savai aizstāvībai viņš atsaucas uz Eiropas Konvencijas par cilvēktiesībām 
protokola Nr. 4 2. pantu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 20. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

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

Lūgumraksta iesniedzējs, Lielbritānijas valstspiederīgais, kurš dzīvo Apvienotajā Karalistē 
kopā ar savu dzīvesbiedri (Brazīlijas pilsone), sūdzas par Apvienotās Karalistes varas 
iestādēm, kuras viņa sievai uz astoņpadsmit mēnešiem aizturēja pases izsniegšanu. Viņš 
uzskata, ka Apvienotās Karalistes varas iestādes ir pārkāpušas viņa tiesības saskaņā ar Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijas 4. protokolu.

EK līguma 18. pantā noteikts, ka ikvienam Savienības pilsonim ir tiesības brīvi pārvietoties 
un pastāvīgi uzturēties dalībvalstu teritorijā, ievērojot šajā līgumā noteiktos ierobežojumus un 
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nosacījumus, kā arī tā īstenošanai paredzētos pasākumus. Attiecīgie ierobežojumi un 
nosacījumi ir atrodami Direktīvā 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu 
tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā.

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 iepriekš minētās tiesības un 
pārcēlušies uz citu dalībvalsti. Tomēr Eiropas Kopienu Tiesa paplašināja šo labvēlības 
režīmu, iekļaujot tajā arī tos ES pilsoņus, kas atgriežas savā piederības dalībvalstī pēc tam, 
kad izmantojuši savas tiesības uzturēties citā dalībvalstī1, kā arī tos Eiropas Savienības 
pilsoņus, kuri citā dalībvalstī ir izmantojuši savas Līgumā aizsargātās tiesības, tajā 
neuzturoties (piemēram, snieguši pakalpojumus citā dalībvalstī2, tajā neuzturoties).

Tā kā lūgumrakstā nav pazīmju, ka lūgumraksta iesniedzējs ir nonācis situācijā, kad ir 
pārkāpti Kopienas tiesību akti attiecībā uz tiesībām brīvi pārvietoties un pastāvīgi uzturēties 
(viņš uzturas savas valstspiederības dalībvalstī), viņš nevar izmantot tās tiesības, kas attiecas 
uz ES pilsoņiem, kuri ir izmantojuši tiesības un pārcēlušies uz citu dalībvalsti.

Tā kā nepastāv piemērojami Kopienas tiesību akti, noteikumi par trešo valstu ģimenes locekļu 
tiesībām apvienoties ar Apvienotās Karalistes valstspiederīgajiem ir tikai pašas Apvienotās 
Karalistes kompetencē.

Saistībā ar iespējamo tiesību pārkāpumu saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību konvencijas
4. protokolu, Komisijai nav vispārēju pilnvaru iejaukties gadījumos, kas skar pamattiesību 
pārkāpumus, izņemot gadījumus, kad tiek skarti Eiropas Kopienu tiesību akti. Pamatojoties uz 
sniegto informāciju, nebija iespējams konstatēt, vai starp aprakstīto gadījumu un Kopienas 
tiesību aktiem pastāv kāda saistība.

                                               
1 Tiesas 1992. gada 7. jūlija spriedums lietā C-370/90 Singh (Recueil, I-4265. lpp.) un 

Tiesas 2007. gada 11. decembra spriedums lietā C-291/05 Eind (Recueil, 2007., I-
10719. lpp.).

2 Tiesas 2002. gada 11. jūlija spriedums lietā C-60/00 Carpenter (Recueil, 2002, I-
6279. lpp.).
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