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1. Įvadas

Laisvas darbuotojų judėjimas ES yra logiškas ekonominis laisvo prekių, paslaugų ir kapitalo 
judėjimo aspektas, o laisvas asmenų judėjimas yra natūrali laisvo darbuotojų judėjimo tąsa ir 
tapo viena pagrindinių ES piliečių teisių. 

Pagal Komisijos 2008 m. paskelbtą penktąją ataskaitą dėl Sąjungos pilietybės1 2006 m. sausio 
1 d. ES piliečių, kurie naudojosi teise gyventi kitoje valstybėje narėje, buvo 8,2 mln.

Laisvo judėjimo teisės teisinis pagrindas yra tvirtas - EEB sutarties 18 straipsnis ir 
Pagrindinių teisių chartijos 45 straipsnis, kuriuose nustatyta, kad kiekvienas Sąjungos pilietis 
turį teisę laisvai judėti ir apsigyventi Europos Sąjungos teritorijoje. Ši pagrindinė teisė 
taikoma ir ES piliečio šeimos nariams.

Be to, ES piliečių lygybei daug dėmesio skiriama Lisabonos sutartyje – į antraštinę dalį, 
kurioje aptariami demokratiniai principai, įtraukta tokia nuostata (9 straipsnis): „Savo veikloje 
Sąjunga visada laikosi piliečių, kuriems jos institucijos, įstaigos ir organai skiria vienodą 
dėmesį, lygybės principo. Kiekvienas asmuo, turintis valstybės narės pilietybę, yra Sąjungos 
pilietis. Sąjungos pilietybė papildo nacionalinę pilietybę, bet jos nepakeičia“.
Direktyva 38/2004 į vieną priemonę sujungiama sudėtinga teisės aktų visuma (du reglamentai 
ir devynios direktyvos) ir turtinga Europos Teisingumo Teismo praktika dėl Sąjungos piliečių 
įvažiavimo ir gyvenimo teisės. Direktyva Sąjungos piliečiams ir jų šeimoms (įskaitant 
„registruotus partnerius“) sumažinamas formalumų skaičius (pvz., Sąjungos piliečiams 
panaikinant leidimus gyventi), ja geriau apsaugoma nuo teisės laisvai judėti ribojimų. 

Dėl to šiuo metu ES piliečiai gali daug lengviau naudotis savo teise.

2. Bendrosios aplinkybės

2007 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją2, kurioje ragina Komisiją 
nedelsiant pateikti išsamų vertinimą, kaip valstybės narės įgyvendina Direktyvą 2004/38/EB 
ir ją perkelia į nacionalinę teisę, taip pat pasiūlymų remiantis šios direktyvos 39 straipsniu.

Šia rezoliucija Europos Parlamentas taip pat paveda atsakingam Parlamento komitetui, 
bendradarbiaujant su nacionaliniais parlamentais, įvertinti šios direktyvos perkėlimo į 
nacionalinę teisę problemas ir išsiaiškinti pažangiausią patirtį ir priemones, dėl kurių galėtų 
atsirasti diskriminacija tarp Europos Sąjungos piliečių.

Šiai direktyvai dėmesio skyrė ir LIBE komiteto nariai – 2007 m. gruodžio mėn. pranešėja 
pateikė F. Fratiniui – buvusiam Komisijos nariui, atsakingam už teisingumą, laisvę ir 
saugumą – klausimą žodžiu dėl to, kaip įgyvendinama direktyva3. Klausimus dėl šeimos nario 
apibrėžimo Europos Komisijai pateikė Europos Parlamento nariai G. Watson, S. Int‘Weld ir 

                                               
1 KOMISIJOS ATASKAITA penktoji ataskaita dėl Sąjungos pilietybės (2004 m. gegužės 1 d. – 2007 m. birželio 30 d.) COM(2008) 85 final
2http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0534+0+DOC+XML+V0//EN
3http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+QT+H-2007-1069+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
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M. Capatto1.

JURI komitetas pradėjo tyrimą dėl Direktyvos 38/2004 įgyvendinimo2. Tyrimą atlikti buvo 
pavesta kitam subjektui, rezultatų laukiama 2008 m. lapkričio mėn.

2008 m. gegužės 28–29 d. vykusiame LIBE komiteto posėdyje įvyko pirmasis pasikeitimas 
nuomonėmis. Europos Komisija pranešė, kad laikotarpiu nuo 2006 m. birželio mėn. iki 
2007 m. vasario mėn. pradėta 19 pažeidimo procedūrų dėl nepranešimo apie nacionalines 
įgyvendinimo priemones; keturi ieškiniai dėl pažeidimo pateikti Europos Teisingumo 
Teismui. Šiuo metu vykdoma 80 pažeidimo procedūrų dėl netinkamo Direktyvos 38/2004 
perkėlimo.

2007 m. Komisija pradėjo tyrimą dėl perkėlimo priemonių atitikties normoms. Komisija į šio 
tyrimo rezultatus atsižvelgs rengdama ataskaitą dėl šios direktyvos įgyvendinimo, kurią 
ketinama paskelbti 2008 m. pabaigoje (direktyvoje nustatyta galutinė data – 2008 m. 
balandžio 30 d.).

3. Laisvo judėjimo teisė pagal Direktyvą 38/2004

Šioje direktyvoje nustatytos sąlygos, pagal kurias ES piliečiai ir jų šeimų nariai gali naudotis 
išvažiavimo iš valstybių narių, kuriose jie gyvena, ir įvažiavimo į kitas valstybes nares ir 
gyvenimo jose teise. „Šeimos narys“ – tai sutuoktinis, partneris, su kuriuo Sąjungos pilietis 
sudarė registruotą partnerystę3, ES piliečio ar partnerio tiesioginiai palikuonys, kuriems 
nesukakę 21 metai amžiaus, ir išlaikomi tiesioginiai giminaičiai, esantys aukščiau pagal 
giminystės liniją. 

Direktyvoje nustatoma, kad norintys pasinaudoti išvažiavimo teise asmenys privalo turėti 
galiojančią tapatybės kortelę ar pasą. Išvažiavimo vizos ar lygiaverčio formalumo 
reikalavimas netaikomas.

Tas pats principas taikomas ir įvažiavimo bei gyvenimo teisei – ES piliečiai turi teisę 
įvažiuoti, jei turi galiojančią tapatybės kortelę ar pasą. Jei jų šeimos nariai nėra ES piliečiai, 
jie privalo turėti pasą (paprasta tapatybės kortelė šiuo atveju netinka). 

 Bet kuriuo atveju, ES piliečiams įvažiavimo vizos ar lygiaverčio formalumo 
reikalavimas netaikomas. 

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2007-2822+0+DOC+XML+V0//EN; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2007-2822&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2007-5426+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
2http://ted.europa.eu/Exec?DataFlow=ShowPage&Template=TED/N_one_result_detail_curr.htm&docnumber=44560-2008&docId=44560-
2008&StatLang=FR
3 Pagal aptariamos direktyvos 2 straipsnio 2 dalį partneris, su kuriuo Sąjungos pilietis sudarė registruotą partnerystę, remiantis valstybės 
narės teisės aktais, jei priimančioji valstybė narė traktuoja registruotą partnerystę kaip lygiavertę santuokai ir laikantis atitinkamuose 
priimančiosios valstybės narės teisės aktuose nustatytų reikalavimų, yra šeimos narys.
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 Valstybės narės gali reikalauti atitinkamo asmens pranešti apie savo buvimą jos 
teritorijoje per pagrįstą ir nediskriminacinį laikotarpį. Šio reikalavimo nesilaikančiam 
asmeniui gali būti pritaikytos proporcingos ir nediskriminacinės sankcijos.

ES piliečiai ir jų šeimos nariai turi 6 straipsnyje numatytą teisę gyventi šalyje (laikotarpį, 
trumpesnį, nei 3 mėnesiai) tol, kol jie netampa nepagrįsta našta priimančiosios valstybės narės 
socialinės paramos sistemai.

Pagal šios direktyvos 7 straipsnį visi ES piliečiai (turintys galiojančią tapatybės kortelę ar 
pasą) turi teisę gyventi kitos valstybės narės šalyje ilgiau kaip tris mėnesius, jei jie: 

1. yra darbuotojai ar savarankiškai dirbantieji; 
2. turi ekonominių išteklių ir visavertį sveikatos draudimą – kad netaptų našta 

priimančiosioms valstybėms narėms; 
3. studijuoja ir turi visavertį sveikatos draudimą;
4. nėra ES piliečiai, bet yra asmenų, patenkančių į minėtas kategorijas, šeimos 

nariai.

Iš esmės ES piliečiai ir jų šeimos nariai turi teisę gyventi šalyje tol, kol jie atitinka direktyvoje 
nustatytus reikalavimus. Kalbant apie „pakankamus išteklius“ – valstybės narės negali 
nustatyti konkrečios sumos ir ši suma visais atvejais negali būti didesnė, nei suma, kurią 
priimančiojoje valstybėje privaloma sumokėti norint turėti prieigą prie socialinio draudimo. 
Asmenys turi būti vertinami atskirai, atsižvelgiant į atitinkamo asmens asmeninę padėtį. 
Išsiuntimo iš šalies priemonė neturi būti nario pasinaudojimo priimančiosios valstybės narės 
socialinės paramos sistema automatinė pasekmė ir negali būti taikoma darbuotojams, 
savarankiškai dirbantiesiems ar darbo ieškantiems asmenims.

Jei šalyje gyvenama ilgiau kaip tris mėnesius, priimančioji valstybė narė gali reikalauti ES 
piliečių užsiregistruoti atitinkamose institucijose. Tokiu atveju registracijos sertifikatas 
išduodamas nedelsiant. 

ES piliečiai, kurie priimančiojoje valstybėje narėje legaliai gyveno ištisinį penkerių metų 
laikotarpį, turi nuolatinio gyvenimo joje teisę. ES piliečiui įgijus nuolatinio gyvenimo teisę 7 
straipsnyje numatytos sąlygos daugiau netaikomos.

Teisę įvažiuoti į šalį ir gyventi šalyje galima apriboti tik dėl valstybės politikos, visuomenės 
saugumo ir visuomenės sveikatos priežasčių. Valstybės politikos, visuomenės saugumo ar 
visuomenės sveikatos priežastimis nesinaudojama ekonominėms reikmėms patenkinti. 
Nepaisant to, kaip minėta, teisė gyventi šalyje pripažįstama tol, kol ES pilietis netampa 
nepagrįsta našta priimančiosios valstybės narės socialinės paramos sistemai ir jei įvykdomos 7 
straipsnyje numatytos sąlygos.

Priemonės, kurių imtasi dėl valstybės politikos ar visuomenės saugumo priežasčių, turi atitikti 
proporcingumo principą ir turi būti grindžiamos vien tik atitinkamo asmens elgesiu. Tai 
reiškia, kad priemonės negali būti taikomos masiškai ir kad kiekvienas išsiuntimo nurodymas 
turi būti priimamas atskirai. Tai patvirtina nuostata, kad buvę kriminaliniai nusikaltimai patys 
savaime negali būti tokių priemonių ėmimosi priežastis. Be to, atitinkamo asmens elgesys turi 
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kelti tikrą ir pakankamai rimtą pavojų, kenkiantį vienam iš pagrindinių visuomenės interesų. 
Pateisinimai, kurie yra nesusiję su atvejo aplinkybėmis arba grindžiami bendrosios 
prevencijos sumetimais, nėra priimtini. Prieš priimdama sprendimą dėl išsiuntimo iš šalies dėl 
valstybės politikos ar visuomenės saugumo priežasčių, priimančioji valstybė narė turi 
atsižvelgti į tai, kiek ilgai atitinkamas asmuo gyveno jos teritorijoje, į jo amžių, sveikatos 
būklę, šeimyninę ir ekonominę padėtį, socialinę ir kultūrinę integraciją priimančiojoje 
valstybėje narėje ir jo sąsajas su kilmės šalimi.

Priimančioji valstybė narė negali priimti išsiuntimo iš šalies sprendimo prieš EU piliečius ar 
jų šeimos narius, neatsižvelgiant į pilietybę, kurie turi nuolatinio gyvenimo jos teritorijoje 
teisę, išskyrus rimtas valstybės politikos ar visuomenės saugumo priežastis. Garantijos 
suteikiamos ir nepilnamečiams bei ilgai šalyje gyvenantiems asmenims.

Išsiuntimas dėl visuomenės sveikatos priežasčių gali būti pateisintas tik tuo atveju, jei 
nustatytos epideminį potencialą turinčios ligos.

Atitinkamas asmuo apie sprendimą dėl išsiuntimo ir tokio sprendimo priežastis 
informuojamas raštu. Suteikiama teisė pateikti apeliaciją.

Valstybės narės gali patvirtinti proporcingas priemones atsisakyti, nutraukti ar panaikinti bet 
kokią šia direktyva suteiktą teisę, jei jomis piktnaudžiaujama ar sukčiaujama, pvz., 
santuokomis iš išskaičiavimo.

4. Iki šiol nustatyta pažangioji patirtis ir priemonės, kurios gali skatinti diskriminaciją 
tarp Europos piliečių

Valstybėms narėms įgyvendinant šią direktyvą jau kilo problemų, kurios turėjo didelį atgarsį 
ir kurios buvo susijusios daugiausia su iš naujųjų valstybių narių atvykstančių asmenų laisvu 
judėjimu. 

Nesenais įvykiais Italijoje susidomėjo spauda ir pagrindinės šioje srityje dirbančios NVO, 
apie juos 2008 m. gegužės 20 d. vykusioje plenarinėje sesijoje diskutavo Europos 
Parlamentas. 

Pagal LIBE komiteto delegacijos, kuri lankėsi nelegalių imigrantų sulaikymo centruose 
Belgijoje, ataskaitą1, šioje valstybėje narėje ES piliečiai gali būti sulaikyti dėl paprasto 
administracinės teisės pažeidimo, o nelegaliems imigrantams skirtuose sulaikymo centruose 
laikoma nemažai ES piliečių2.

Teisingumo Teismas jau sprendžia šį opų klausimą. Iki šiol šiuo klausimu prejudicinis 
sprendimas, kurį prašė priimti Dambovitos (Rumunija) teismas, nepriimtas, tačiau 2008 m. 
                                               
1 G. Catania ataskaita apie LIBE komiteto delegacijos apsilankymą prieglobsčio prašančių asmenų ir imigrantų sulaikymo centruose 
Belgijoje.
2 Ataskaitoje teigiame, kad pagal Belgijos įstatymus, Sąjungos piliečiai ar jų šeimų nariai gali būti sulaikyti jų išsiuntimui būtinam 
laikotarpiui, jei jie neįvykdė nurodymo per nustatytą laiką palikti valstybės teritoriją. 2006 m. Belgijos uždaruose sulaikymo centruose buvo 
laikoma daugiau, nei 700 ES piliečių.
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vasario mėn. paskelbta generalinio advokato nuomonė1. Joje daugiausiai kalbama apie EB 
sutarties 28 straipsnį ir aptariamos direktyvos 27 straipsnį, taip pat pateikiama tokia išvada: 
„jei valstybės narės, dėl valstybės politikos ar visuomenės saugumo priežasčių apribodamos 
asmens teisę laisvai judėti valstybių narių teritorijoje, nesugeba ištirti jo elgesio, bet koks 
atitinkamo apribojimo pateisinimas yra negaliojantis“.

Remiantis surinkta informacija (pirmiau minėtomis ataskaitomis, Teisingumo Teismo 
praktika, Komisijos ataskaita dėl Sąjungos pilietybės2 ir asmenų skundais, peticijomis ir EP 
klausimais) nustatyti šie problemiški klausimai:

1. šeimos nario apibrėžimas (2 straipsnio 2 dalis) ir atvejis, kai valstybės narės tos pačios 
lyties partnerius laiko šeimos nariais (WQ E-2822/07 ir E-5426/07);

2. leidimo įvažiuoti į šalį ir leidimo gyventi šalyje kortelių išdavimas trečiųjų šalių 
piliečių šeimos nariams (žr. pvz., Peticiją 0830/2006, Peticiją 0646/2006 ir kt.); 

3. kliūtys, iškylančios Sąjungos piliečių laisvam judėjimui dėl pasienio tarnybų ir oro 
vežėjų reikalaujamų dokumentų; 

4. tai, kaip valstybės narės interpretuoja direktyvos 7 straipsnio 1 dalies b punkte pateiktą 
„pakankamų išteklių“ sąvoką;

5. tai, kaip valstybės narės interpretuoja sąvoką „nepagrįsta našta priimančiosios 
valstybės narės socialinės paramos sistemai“ ir jei ir kokiais atvejais sprendimas 
išsiųsti Sąjungos pilietį, kuris tapo nepagrįsta našta, priklauso nuo integracijos į 
priimančiąją valstybę narę lygmens ir jo gyvenimo joje trukmės (14 straipsnis, 10 
konstatuojamoji dalis);

6. tai, kaip valstybės narės interpretuoja rimtas ir būtinas valstybės politikos ir 
visuomenės saugumo priežastis (Byla C-33/07) ir kokiais atvejais ir kokiomis 
priežastimis jos gali pagrįsti išsiuntimo nurodymą (27 ir 28 straipsniai);

7. teisių pažeidimai ir vedybos iš išskaičiavimo (35 straipsnis). 

Pažangioji patirtis ir geriausi direktyvos įgyvendinimo pavyzdžiai bus toliau vertinami.

5. Rekomendacijos

Remiantis problemiškų klausimų sąrašu bus parengtas klausimynas, kuris bus išsiųstas 
nacionaliniams parlamentams – siekiant turėti informacijos dėl teisės aktų perkėlimo, 
administracinių procedūrų ir praktinio direktyvos įgyvendinimo.

Toks pats klausimynas bus išsiųstas vidaus reikalų ministerijoms ir imigracijos tarnyboms.

Informacijos rinkimą siunčiant klausimynus ir kitas minėtas priemones papildys apsilankymai 
valstybėse narėse, kuriose padėtis sudėtingiausia.

                                               
1Byla C-33/07 Ministerrul Administratiei si Internelor v Gheorghe Jipa http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&newform=newform&Submit=Submit&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&
docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docn
oor=docnoor&typeord=ALLTYP&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C-
33%2F07&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
2 KOMISIJOS ATASKAITA penktoji ataskaita dėl Sąjungos pilietybės (2004 m. gegužės 1 d. – 2007 m. birželio 30 d.) COM(2008) 85 final
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Klausimynų ir apsilankymų, JURI komiteto užsakyto tyrimo, Komisijos ataskaitos rezultatai, 
taip pat JURI ir Peticijų komitetų nuomonės bus tvirtas pagrindas pateikti išsamų pranešimą 
apie pažangiąją patirtį įgyvendinant šią direktyvą.
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