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Temats: Lūgumraksts Nr. 1436/2012, ko iesniedza Moldovas valstspiederīgā Olga 
Baltag, par iespējamu Šengenas līguma pārkāpumu Ungārijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējai, kas 2009. gada augustā iestājās Strasbūras Universitātē, Moldovā 
piešķīra studenta ilgtermiņa uzturēšanās vīzu. 2009. gada septembrī viņa iesniedza 
nepieciešamos dokumentus, lai saņemtu vīzas „uzlīmi”, un 2010. gada 30. janvārī no 
Moldovas devās uz Franciju. Tomēr Ungārijas iestādes viņu aizturēja, pamatojoties uz to, ka 
viņai nebija Ungārijā atzītu dokumentu. Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka tas ir pretrunā 
tiesībām uz pārvietošanās brīvību Šengenas zonā personām, kurām ir ilgtermiņa uzturēšanās 
vīza.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 29. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Saskaņā ar Šengenas konvencijas 18. pantu līdz 2010. gada 5. aprīlim ilgtermiņa uzturēšanās 
vīza (D tips) bija valsts vīza, kas tās turētājam deva tiesības uzturēties tikai tajā dalībvalstī, 
kura šo vīzu izsniegusi, lai gan šīs vīzas turētājs varēja arī šķērsot citu Šengenas dalībvalstu 
teritoriju, lai nokļūtu valstī, kas izdevusi ilgtermiņa vīzu.

Trešo valstu pilsoņiem, kam saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 539/2001 ir pienākums iegūt 
īstermiņa vīzu, piemēram, moldāviem, — lai gan tie varēja likumīgi uzturēties tās dalībvalsts 
teritorijā, kas izsniegusi D tipa vīzu, — minētās D tipa ilgtermiņa vīzas derīguma laikā nebija 
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atļauts īslaicīgi uzturēties citās dalībvalstīs; minētā D tipa vīza viņiem nedeva arī tiesības 
šķērsot citu valstu teritoriju, atgriežoties savā izcelsmes valstī.

Šengenas konvencijas 18. pants tā sākotnējā redakcijā izrietēja no kādreiz dalībvalstīs plaši 
izmantotas procedūras, saskaņā ar kuru D tipa vīzas tika pārveidotas par uzturēšanās atļauju, 
kad vīzas turētājs ieradās vīzu izsniegušās dalībvalsts teritorijā. Ja trešo valstu pilsoņiem bija 
šāda uzturēšanās atļauja, viņi varēja brīvi pārvietoties Šengenas zonā. Šā iemesla dēļ tad, kad 
tika noslēgta Šengenas konvencija, dalībvalstis neuzskatīja par vajadzīgu reglamentēt D tipa 
vīzas turētāju pārvietošanos Šengenas zonā, viņu atgriešanos izcelsmes valstī vai otrreizēju 
ierašanos dalībvalstī, kas izsniegusi D tipa vīzu.

Patiesā problēma bija tā, ka dalībvalstis faktiski ar vien retāk aizstāja D tipa vīzas ar 
uzturēšanās atļauju pēc tam, kad trešo valstu pilsoņi bija ieradušies to teritorijā, vai arī tās 
aizstāja ar ievērojamu nokavēšanos. Šā iemesla dēļ personas, kurām bija tikai D tipa vīza, bija 
„iesprostotas” valstī, kas izsniegusi šo vīzu: trešo valstu pilsoņiem, kam bija D tipa vīza un 
kam bija nepieciešama vīza saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 539/2001, bija vajadzīga Šengenas 
īstermiņa uzturēšanās vīza (C tipa vīza), lai tie varētu doties uz citām Šengenas zonas valstīm, 
tostarp šķērsot citu Šengenas dalībvalstu teritoriju, atgriežoties savā izcelsmes valstī vai pēc 
tam — uzturēšanās dalībvalstī.

Šajā saistībā 2010. gada 25. martā tika pieņemta Regula (ES) Nr. 265/2010, ar kuru Šengenas 
nolīguma Īstenošanas konvenciju un Regulu (EK) Nr. 562/2006 groza attiecībā uz tādu 
personu pārvietošanos, kurām ir ilgtermiņa vīzas. Tās mērķis ir atvieglot tādu trešo valstu 
pilsoņu pārvietošanos Šengenas zonā, kuri likumīgi uzturas kādā dalībvalstī, pamatojoties uz 
D tipa ilgtermiņa uzturēšanās vīzu, kuru izsniegusi šī dalībvalsts.

Regula stājās spēkā 2010. gada 5. aprīlī, tādējādi, sākot no šā datuma, visas derīgās ilgtermiņa 
vīzas deva tiesības to turētājiem brīvi pārvietoties Šengenas zonā trīs mēnešus sešu mēnešu 
laikā. Trešās valsts pilsonis, kuram ir dalībvalsts izsniegta D tipa ilgtermiņa uzturēšanās vīza, 
drīkst doties uz citām dalībvalstīm trīs mēnešus pusgadā atbilstoši tādiem pašiem 
nosacījumiem, kādi piemērojami uzturēšanās atļaujas turētājiem. Brīva pārvietošanās nozīmē, 
ka persona var neierobežotu skaitu reižu ierasties Šengenas zonā vai to pamest.

Lūgumraksta iesniedzējas ceļojuma laikā (2010. gada 30. janvārī) joprojām bija spēkā 
iepriekšējie noteikumi. Tāpēc lūgumraksta iesniedzējas D tipa vīza nedeva viņai tiesības 
šķērsot Ungāriju, lai atgrieztos Francijā. Ungārijas teritorijas šķērsošanai bija vajadzīgs 
saņemt Šengenas vīzu, ko izsniedz kompetentā dalībvalsts.

Secinājums
Ņemot vērā iepriekš minēto, var secināt, ka Ungārijas iestādes rīkojās pareizi. Tomēr, ņemot 
vērā jaunos noteikumus par D tipa vīzām, šādai problēmai nākotnē nevajadzētu atkārtoties.


