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1. Ievads:

Ja darba ņēmēju brīva pārvietošanās bija loģisks ekonomiskais papildinājums preču, 
pakalpojumu un kapitāla brīvai apritei ES, tad personu brīva pārvietošanās ir darba ņēmēju 
brīvas pārvietošanās dabisks turpinājums, kas ir kļuvusi par vienu no ES pilsoņu 
pamattiesībām.

Saskaņā ar Piekto ziņojumu par Eiropas Savienības pilsonību, ko sniegusi Eiropas Komisija 
2008. gadā1, no 2006. gada 1. janvāra aptuveni 8,2 miljoni ES pilsoņu izmanto tiesības 
uzturēties citā dalībvalstī.

Tiesībām brīvi pārvietoties ir spēcīgs juridiskais pamats. Eiropas Ekonomikas kopienas 
dibināšanas līguma 18. pantā un Pamattiesību hartas 45. pantā ir noteikts, ka ikvienam 
Eiropas Savienības pilsonim ir tiesības brīvi pārvietoties un apmesties uz dzīvi dalībvalstu 
teritorijā. Šīs pamattiesības attiecas arī ES pilsoņa ģimeni.

Turklāt Lisabonas līgumā ES pilsoņu līdztiesības principam ir pievērsta liela uzmanība un 
sadaļā, kurā tiek aplūkoti noteikumi par demokrātijas principiem, ir iekļauts noteikums 
(8. pants), ar ko nosaka, ka „visās darbībās Savienība ievēro pilsoņu vienlīdzības principu, 
pret ikvienu paužot vienlīdzīgu attieksmi savās iestādēs un struktūrās”. Eiropas Savienības 
pilsonis ir jebkura persona, kurai ir kādas dalībvalsts pilsonība. Eiropas Savienības pilsonība 
papildina valsts pilsonību un neaizstāj to.
Direktīva 38/2004/EK vienā dokumentā apvieno visu sarežģīto tiesību aktu kopumu (divas 
regulas un deviņas direktīvas) un Eiropas Kopienu Tiesas bagātīgo tiesu praksi attiecībā uz 
Eiropas Savienības pilsoņu ieceļošanas un uzturēšanās tiesībām. Ar šo direktīvu tiek 
samazinātas formalitātes (piemēram, atceļot uzturēšanās atļauju sistēmu Eiropas Savienības 
pilsoņiem) Eiropas Savienības pilsoņiem un viņu ģimenēm (arī „reģistrētiem partneriem”) un 
nodrošināta labāka aizsardzība pret viņu tiesību brīvi pārvietoties ierobežošanu. 

Tādēļ ES pilsoņiem tagad ir daudz vieglāk īstenot savas tiesības.

2. Pamatojums

2007. gada 15. novembrī Eiropas Parlaments pieņēma rezolūciju2, kurā aicināja Komisiju 
nekavējoties iesniegt pilnīgu novērtējumu par Direktīvas 2004/38/EK ieviešanu un pareizu 
transponēšanu dalībvalstīs, kā arī priekšlikumus atbilstīgi šīs direktīvas 39. pantam.

Ar šo rezolūciju Eiropas Parlaments uzdod arī Parlamenta atbildīgajai komitejai kopā ar 
valstu parlamentiem novērtēt šīs direktīvas transponēšanas problēmas, lai izceltu 
paraugpraksi, kā arī novērtēt pasākumus, kas varētu izraisīt Eiropas Savienības pilsoņu 
diskrimināciju.

Šī direktīva jau iepriekš bija piesaistījusi LIBE komitejas locekļu uzmanību: 2007. gada 
decembrī referente vērsās pie F. Frattini, bijušā tiesiskuma, brīvības un drošības komisāra, ar 
                                               
1 ZIŅOJUMS NO KOMISIJAS: Piektais ziņojums par Eiropas Savienības pilsonību (2004. gada 1. maijs–2007. gada 30. jūnijs) COM(2008) 
85 galīgā redakcija
2http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-
0534+0+DOC+XML+V0//EN
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mutiskiem jautājumiem par situāciju saistībā ar direktīvas īstenošanu1. Citus Parlamenta 
jautājumus saistībā ar ģimenes locekļa definīciju Eiropas Komisijai uzdeva Eiropas 
Parlamenta deputāti G. Watson, S. Int'Veld un M. Cappato 2.

JURI komiteja uzsāka pētījumu par Direktīvas 38/2004/EK īstenošanu3. Pētījumu uzdeva 
veikt ārpakalpojumu sniedzējam, un rezultāts būs pieejams 2008. novembrī.

LIBE sanāksmē, ko noturēja 2008. gada 28 un 29. maijā, notika pirmā viedokļu apmaiņa par 
šo jautājumu. Eiropas Komisija šajā saistībā informēja, ka no 2006. gada jūnija līdz 
2007. gada februārim tika uzsāktas 19 pārkāpumu procedūras par valstu īstenoto pasākumu 
nepaziņošanu, no kurām 4 tika nodotas izskatīšanai Eiropas Kopienu Tiesā. Tiek turpinātas arī 
aptuveni 80 pārkāpumu procedūras par Direktīvas 38/2004/EK nepareizu transponēšanu. 

2007. gadā Komisija sāka pētījumu, kurā pārbaudīja transponēšanas pasākumu atbilstību. 
Komisija ņems vērā tā rezultātus, sagatavojot ziņojumu par direktīvas īstenošanu, kuru 
paredzēts publicēt 2008. gada beigās (termiņš, kas tika noteikts ar attiecīgās direktīvas 
39. pantu, beidzās 2008. gada 30. aprīlī).

3. Tiesības brīvi pārvietoties saskaņā ar Direktīvu 38/2004/EK

Ar šo direktīvu nosaka nosacījumus ES pilsoņu un viņu ģimenes locekļu izceļošanas tiesībām 
no savas dalībvalsts un uzturēšanās tiesībām citās dalībvalstīs. „Ģimenes loceklis” ir laulātais, 
partneris, ar ko Eiropas Savienības pilsonis ir noslēdzis reģistrētas partnerattiecības4, tiešie 
pēcnācēji vecumā līdz 21 gadam un Eiropas Savienības pilsoņa, kā arī iepriekš definētā viņa 
laulātā partnera apgādībā esošie tiešie augšupējie radinieki. 

Ar šo direktīvu ir noteiks princips, ka, lai personai būtu izceļošanas tiesības, ir nepieciešama 
derīga personas apliecība vai pase. Netiek prasīta izceļošanas vīza vai līdzvērtīgu formalitāšu 
ievērošana.

Tāds pats princips attiecas uz ieceļošanas tiesībām un uzturēšanās tiesībām. ES pilsoņiem ir 
ieceļošanas tiesības ar derīgu personas apliecību vai pasi. Gadījumā, ja ģimenes locekļi nav 
ES pilsoņi, viņiem ir nepieciešama pase (vienkārša personas apliecība šim nolūkam netiek
pieņemta). 

 Jebkurā gadījumā no Eiropas Savienības pilsoņiem nedrīkst pieprasīt ieceļošanas vīzu 
vai līdzvērtīgu formalitāšu ievērošanu. 

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+QT+H-2007-
1069+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
2http://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
3http://ted.europa.eu/Exec?DataFlow=ShowPage&Template=TED/N_one_result_detail_curr.htm&docnumber=4
4560-2008&docId=44560-2008&StatLang=FR
4 Saskaņā ar direktīvas 2. panta 2. punkta b apakšpunktu par ģimenes locekli tiek uzskatīts partneris, ar ko Eiropas Savienības pilsonis ir 
noslēdzis reģistrētas partnerattiecības, pamatojoties uz kādas dalībvalsts tiesību aktiem, ja uzņēmējas dalībvalsts tiesību aktos reģistrētas 
partnerattiecības ir noteiktas kā līdzvērtīgas laulībai, un saskaņā ar uzņēmējas dalībvalsts attiecīgajos tiesību aktos paredzētajiem 
nosacījumiem.
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 Dalībvalsts drīkst pieprasīt, lai attiecīgā persona paziņo par savu uzturēšanos tās 
teritorijā saprātīgā un nediskriminējošā laikposmā. Ja nav izpildīta šī prasība, pret 
attiecīgo personu var vērst samērīgas un nediskriminējošas sankcijas.

ES pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem ir uzturēšanās tiesības, kas noteiktas 6. pantā (uz 
laiku līdz 3 mēnešiem), kamēr viņi nekļūst par pārmērīgu slogu uzņēmējas dalībvalsts sociālās 
palīdzības sistēmai.

Saskaņā ar iepriekš minētās direktīvas 7. pantu visiem ES pilsoņiem (ar derīgu personas 
apliecību vai pasi) ir tiesības uzturēties citas dalībvalsts teritorijā ilgāk nekā trīs mēnešus, ja: 

1. viņi ir darba ņēmēji vai pašnodarbinātas personas uzņēmējā dalībvalstī,
2. viņiem ir pietiekami iztikas līdzekļi un visaptveroša veselības apdrošināšana, 

lai nekļūtu par slogu uzņēmējas dalībvalsts sociālās palīdzības sistēmai, 
3. viņi apmeklē mācības un viņiem ir visaptveroša veselības apdrošināšana,
4. viņi nav ES pilsoņi, bet ir ģimenes locekļi tām personām, kuras pieder iepriekš 

minētajām kategorijām.

Kopumā ES pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem ir uzturēšanās tiesības tik ilgi, kamēr tiek 
izpildīti direktīvā minētie nosacījumi. Attiecībā uz ekonomiskas pašpietiekamības 
novērtējumu dalībvalstis nevar noteikt noteiktu summu, un šī summa nekādā gadījumā nevar 
pārsniegt to summu, kas tiek pieprasīta attiecīgajā uzņēmējā dalībvalstī, lai nodrošinātu 
piekļuvi sociālajam nodrošinājumam. Šis novērtējums jāveic katram gadījumam atsevišķi un 
ņemot vērā katras iesaistītās personas personisko situāciju. 
Sociālās palīdzības sistēmas izmantošana nevar būt priekšnoteikums izraidīšanai, un to nevar 
piemērot daba ņēmējiem, pašnodarbinātām personām vai darba meklētājiem. 

Gadījumā, ja uzturēšanās laiks ir ilgāks nekā trīs mēneši, uzņēmēja dalībvalsts var pieprasīt 
ES pilsoņiem reģistrēties attiecīgajās iestādēs. Reģistrācijas gadījumā nekavējoties ir 
jāizsniedz reģistrācijas apliecība. 

ES pilsoņi, kas likumīgi un nepārtraukti ir uzturējušies uzņēmējā dalībvalstī piecus gadus, 
iegūst tiesības pastāvīgi uzturēties uzņēmējā dalībvalstī. Tiklīdz iegūtas pastāvīgas 
uzturēšanās tiesības, 7. pantā noteiktie nosacījumi par pagaidu uzturēšanos vairs nav 
piemērojami.

Ieceļošanas un uzturēšanās tiesību ierobežošana var tikt piemērota, pamatojoties vienīgi uz 
sabiedriskās kārtības, valsts drošības vai sabiedrības veselības apsvērumiem. Sabiedriskās 
kārtības, valsts drošības vai sabiedrības veselības apsvērumus neizmanto ekonomiskos 
nolūkos. Tomēr, kā minēts iepriekš, uzturēšanās tiesības tiek atzītas tik ilgi, kamēr ES pilsonis 
nekļūst par pārmērīgu slogu uzņēmējas dalībvalsts sociālās palīdzības sistēmai un ir izpildīti 
7. pantā minētie nosacījumi.

Pasākumiem, kurus veic sabiedriskās kārtības vai valsts drošības apsvērumu dēļ, ir jābūt 
samērīgiem un pamatojoties tikai uz attiecīgā indivīda personisko darbību. Tas nozīmē, ka 
masveida izraidīšanas pasākumi nav atļauti un ka katrs izraidīšanas rīkojums jāizdod, 
pamatojies uz katru atsevišķo gadījumu. To apliecina fakts, ka iepriekšējas kriminālas 
sodāmības pašas par sevi nav pamatojums šādu pasākumu veikšanai. Turklāt attiecīgā 
indivīda personiskajai darbībai jārada faktiski, attiecīgajā brīdī esoši un pietiekami nopietni 
draudi, kas skar vienu no sabiedrības pamatinteresēm. Nav pieņemami apsvērumi, kas atdalīti 
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no konkrētā gadījuma iezīmēm vai pamatojas uz vispārējas profilakses apsvērumiem. 
Uzņēmēja dalībvalsts, pirms pieņem lēmumu par izraidīšanu sabiedriskās kārtības vai valsts 
drošības dēļ, ņem vērā arī citus apsvērumus, piemēram, to, cik ilgi attiecīgais indivīds ir 
uzturējies tās teritorijā, viņa/viņas vecumu, veselības stāvokli, ģimenes un ekonomisko 
stāvokli, sociālo un kulturālo integrāciju uzņēmējā dalībvalstī un to, cik stipras saiknes viņu 
vieno ar izcelsmes valsti.

Neatkarīgi no valstiskās piederības uzņēmēja dalībvalsts nevar pieņemt lēmumus par to 
Eiropas Savienības pilsoņu vai viņu ģimenes locekļu izraidīšanu, kuriem ir tiesības pastāvīgi 
uzturēties tās teritorijā, izņemot nopietnus sabiedriskās kārtības vai valsts drošības 
apsvērumus. Papildu garantijas pret izraidīšanu tiek sniegtas nepilngadīgajiem un tiem, kuri 
attiecīgajā dalībvalstī ir uzturējušies ilgāku laikposmu.

Izraidīšana sabiedrības veselības apsvērumu dēļ var tikt veikta tikai tādas slimības gadījumā, 
kura var izraisīt epidēmiju.

Attiecīgajām personām rakstiski jāpaziņo par pieņemto lēmumu par izraidīšanu, kā arī par 
tiem apsvērumiem, uz kuru pamata ir pieņemts šis lēmums. Tiek piešķirtas tiesības pārsūdzēt 
šo lēmumu.

Dalībvalstis var pieņemt samērīgus pasākumus, kas vajadzīgi, lai liegtu, izbeigtu vai atsauktu 
ar iepriekš minēto direktīvu piešķirtās tiesības, ja notiek to ļaunprātīga izmantošana vai 
krāpšana, piemēram, fiktīvas laulības.

4. Paraugprakse un līdz šim noteiktie pasākumi, kuri varētu izraisīt Eiropas Savienības 
pilsoņu diskrimināciju:

Direktīvas īstenošana dalībvalstīs jau tagad ir radījusi problēmas, kam bijusi plaša rezonanse 
un kas galvenokārt bija saistītas ar personu no jaunajām dalībvalstīm brīvu pārvietošanos. 

Nesenie notikumi Itālijā piesaistīja gan preses, gan attiecīgajā jomā strādājošo nevalstisko 
organizāciju uzmanību, un par tiem diskutēja Eiropas Parlaments 2008. gada 20. maija 
plenārsēdē.

Saskaņā ar LIBE komitejas delegācijas ziņoto, kura apmeklēja nelegālo imigrantu slēgtos 
aizturēšanas centrus Beļģijā1, šajā dalībvalstī ES pilsoņu aizturēšana var tikt piemērota tikai 
tāpēc vien, ka ir izdarīts parasts administratīvais pārkāpums, un daudzi ES pilsoņi ir aizturēti 
aizturēšanas centros, kas paredzēti nelegālajiem imigrantiem2.

Kopienu Tiesa jau ir sākusi izskatīt šo jutīgo jautājumu. Lēmums par prejudiciālo nolēmumu, 
kuru lūdza sniegt Dambovita tribunāls (Rumānija) vēl nav sniegts, bet 2008. gada februārī ir 

                                               
1 G. Catania ziņojums par LIBE komitejas delegācijas vizīti Beļģijas slēgtajos patvēruma meklētāju un imigrantu 
aizturēšanas centros.
2 Ziņojumā minēts, ka saskaņā ar Beļģijas likumiem Eiropas Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi var tikt aizturēti tikai uz to laika 
periodu, kas ir nepieciešams viņu deportēšanai, ja viņi nav ievērojuši rīkojumu par teritorijas pamešanu noteiktajā termiņā. 2006. gadā vairāk 
nekā 700 ES pilsoņi bija aizturēti Beļģijas slēgtajos aizturēšanas centros.
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publiskots ģenerāladvokāta atzinums1. Tas pievēršas EK līguma 18. pantam un iepriekš 
minētās direktīvas 27. pantam un secina, ka „dalībvalstu nespēja izvērtēt personas personisko 
darbību, kad tiek ierobežotas tās tiesības brīvi pārvietoties dalībvalstu teritorijā sabiedriskās 
kārtības vai valsts drošības apsvērumu dēļ, padara par spēkā neesošu jebkuru ierobežojuma 
pamatojumu”.

Pamatojoties uz līdz šim brīdim apkopoto informāciju (iepriekš minētie ziņojumi, Eiropas 
Kopienu Tiesas tiesu prakse, Komisijas ziņojums par Eiropas Savienības pilsonību2 un 
atsevišķas sūdzības, lūgumraksti un EP jautājumi) par problemātiskiem tika noteikti šādi 
galvenie jautājumi:

1. jēdziens „ģimenes loceklis” (2. panta 2. apakšpunkts) un tas, vai dalībvalstis uzskata, 
ka viena dzimuma partneri var būt ģimenes locekļi (Rakstisks jautājums: E-2822/07 
un E-5426/07);

2. ieceļošanas atļauja un uzturēšanās atļauju izsniegšana trešo valstu ģimenes locekļiem 
(sk., piemēram,: lūgumrakstu Nr. 0830/2006, lūgumrakstu Nr. 0646/2006 utt.); 

3. šķēršļi attiecībā uz brīvu pārvietošanos, ar ko saskaras ES pilsoņi, ceļojot uz citu 
dalībvalsti, saistībā ar robežsardzes iestāžu vai gaisa pārvadātāju pieprasītajiem 
dokumentiem; 

4. dalībvalstu interpretācija par pietiekamiem līdzekļiem saskaņā ar iepriekš minētās 
direktīvas 7. panta 1. punkta b apakšpunktu;

5. dalībvalstu interpretācija par jēdzienu „nepamatots slogs uzņēmējas dalībvalsts 
sociālās palīdzības sistēmai” un vai un kādos gadījumos lēmums izraidīt Eiropas 
Savienības pilsoni, kurš ir kļuvis par nepamatoto slogu, ir atkarīgs no integrācijas 
līmeņa uzņēmējā dalībvalstī un no viņa uzturēšanās ilguma (14. pants, 10. apsvērums);

6. dalībvalstu interpretācija par nopietniem/pamatotiem sabiedriskās kārtības un valsts 
drošības apsvērumiem (lieta C-33/07) un to, kādos gadījumos un pie kādiem 
apsvērumiem izraidīšanas rīkojums ir pamatots (direktīvas 27. pants un 28. pants);

7. tiesību ļaunprātīga izmantošana un fiktīvas laulības (direktīvas 35. pants).

Papildus tiks novērtēta paraugprakse un to, kā vislabāk īstenot šo direktīvu.

5. Ierosinātā pieeja:

Pamatojoties uz problemātisko jautājumu sarakstu, tiks sagatavota anketa un nosūtīta 
dalībvalstu parlamentiem, lai iegūtu informāciju par tiesību aktu transponēšanu, 
administratīvajām procedūrām un direktīvas praktisko īstenošanu.

                                               
1Lieta C-33/07, Rumānijas Iekšlietu un administratīvo lietu ministrija pret Gheorghe Jipa
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&newform=newform&Submit=Submit&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=j
urtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=
docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&typeord=ALLTYP&allcommjo=allcomm
jo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C-
33%2F07&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&res
max=100
2 ZIŅOJUMS NO KOMISIJAS: Piektais ziņojums par Eiropas Savienības pilsonību (2004. gada 1. maijs–
2007. gada 30. jūnijs) COM(2008) 85 galīgā redakcija
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Šī anketa tiks nosūtīta arī iekšlietu ministrijām un dalībvalstu imigrācijas iestādēm.

Ar anketu palīdzību iegūtā informācija un citas iepriekš minētās metodes varētu tikt 
papildinātas ar vizītēm uz tām dalībvalstīm, kurās tiks konstatēta vissliktākā situācija.

Anketēšanas un vizīšu galarezultāts, JURI komitejas pasūtītā pētījuma un Eiropas Komisijas 
ziņojuma rezultāti, kā arī JURI komitejas un Lūgumrakstu komitejas atzinumi būs stabils 
pamats tam, lai izveidotu visaptverošu priekšstatu par problēmām un paraugpraksi saistībā ar 
iepriekš minētās direktīvas transponēšanu.
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