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Temats: Lūgumraksts Nr. 1104/2011, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais 
C. E. M., par viņa pastāvīgas uzturēšanās tiesībām Zviedrijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir dzīvojis Zviedrijā kopš 1983. gada. Kamēr viņš 2005. gadā ceļoja 
pa Nīderlandi un Vāciju, viņš kļuva par narkotiku tirgotāju upuri un viņam piesprieda deviņu 
gadu cietumsodu. Kamēr lūgumraksta iesniedzējs izcieta cietumsodu Vācijā, beidzās termiņš 
viņa tiesībām uz pastāvīgu uzturēšanos Zviedrijā, un Zviedrijas iestādes atteicās šīs tiesības 
atjaunot, pamatojoties uz to, ka lūgumraksta iesniedzējs ir pārcēlies uz Vāciju. Lūgumraksta 
iesniedzēju 2010. gada janvārī atbrīvoja no ieslodzījuma un deportēja uz Rumāniju. Viņš 
atgriezās Zviedrijā un iesniedza pieteikumu jaunas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas 
saņemšanai. Vienlaikus viņš reģistrējās kā darba meklētājs, bet pēc 10 dienām Zviedrijas 
Nodarbinātības dienests paziņoja, ka pēc sazināšanās ar Imigrācijas dienestu viņa vārds no 
datubāzes ir dzēsts un viņam draud deportācija. Lūgumraksta iesniedzējs iesaistīja juristu, 
sagatavoja jaunu pieteikumu uzturēšanās atļaujas saņemšanai un pēc aptuveni gada saņēma 
atbildi, ka viņš neatbilst kritērijiem, lai saņemtu pastāvīgās uzturēšanās atļauju, jo noteikumi, 
kas ietverti Direktīvā 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām 
brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, uz Rumānijas valstspiederīgajiem 
attiecas kopš 2007. gada.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 2. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 20. septembrī



PE521.560v01-00 2/3 CM\1006093LV.doc

LV

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 21. pantu „Ikvienam Eiropas Savienības 
pilsonim ir tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot dalībvalstīs, ievērojot Līgumos noteiktos 
ierobežojumus un nosacījumus, kā arī to īstenošanai paredzētos pasākumus”.

Ierobežojumi un nosacījumi, kas attiecas uz Eiropas Savienības pilsoņu brīvas pārvietošanās 
tiesībām, ir noteikti Direktīvā 2004/38/EK („Brīvas pārvietošanās direktīva”).

Saskaņā ar Brīvas pārvietošanās direktīvas 3. pantu tās noteikumi attiecas uz „visiem Eiropas 
Savienības pilsoņiem, kas pārceļas uz dzīvi vai uzturas dalībvalstī, kurai tie nav valstiski 
piederīgi, un viņu ģimenes locekļiem (..), kuri tos pavada vai pārceļas kopā ar tiem”.

Uz lūgumraksta iesniedzēju, kas ir Rumānijas valstspiederīgais un kas pārcēlās uz Zviedriju ar 
mērķi dzīvot tur, attiecas Brīvas pārvietošanās direktīvas noteikumi.

Brīvas pārvietošanās direktīvas 16. panta 1. punkts paredz, ka Eiropas Savienības pilsoņiem, 
kas likumīgi un nepārtraukti ir uzturējušies uzņēmējā dalībvalstī piecus gadus, ir tiesības 
pastāvīgi uzturēties šajā valstī.

Saskaņā ar Brīvas pārvietošanās direktīvas 16. panta 3. punktu uzturēšanās nepārtrauktību 
neietekmē īslaicīga prombūtne, kas nav ilgāka par 6 mēnešiem gadā, vai ilgāka prombūtne 
obligātā militārā dienesta dēļ, vai vienreizēja prombūtne, kas nav ilgāka par 12 secīgiem 
mēnešiem, svarīgu iemeslu dēļ, piemēram, grūtniecība un dzemdības, nopietna slimība, 
mācības vai arodmācības, vai norīkojums darbā citā dalībvalstī vai trešā valstī.

Brīvas pārvietošanās direktīvas 16. panta 4. punkts paredz, ka, tiklīdz pastāvīgas uzturēšanās 
tiesības ir iegūtas, tās var zaudēt tikai tad, ja prombūtne no uzņēmējas dalībvalsts ir ilgāka par 
diviem secīgiem gadiem.

Eiropas Savienības Tiesa 2011. gada 21. decembrī atzina1, ka trešās valsts pilsoņa uzturēšanās 
periodi dalībvalsts teritorijā, kas ir pavadīti pirms šīs trešās valsts pievienošanās Eiropas 
Savienībai, „ja nav speciālu tiesību normu Pievienošanās aktā, ir jāņem vērā pastāvīgas 
uzturēšanās tiesību iegūšanai atbilstoši Direktīvas 2004/38 par Savienības pilsoņu un viņu 
ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā 16. panta 
1. punktam, ja vien tie ir pavadīti saskaņā ar šīs direktīvas 7. panta 1. punktā paredzētajiem 
nosacījumiem”. Tādējādi Tiesa skaidri noteica, ka attiecīgajām personām uzturēšanās valsts 
pirmsiestāšanās periodā jāatbilst Brīvas pārvietošanas direktīvā noteiktajām prasībām. Jo īpaši 
tām jābūt darba ņēmējiem vai pašnodarbinātām personām vai tām jābūt pietiekamiem 
līdzekļiem, kamēr tās uzturas attiecīgajā dalībvalstī.

Uz šo spriedumu var atsaukties Eiropas Savienības pilsoņi, kas ir uzturējušies Eiropas 
Savienības dalībvalstī pirms viņu pašu dalībvalsts pievienojusies Eiropas Savienībai.

Ņemot vērā iepriekš minēto judikatūru, Zviedrijas varas iestādes, kas atbildīgas par direktīvas 
16. panta piemērošanu, nevar vairs atteikties, ja nav speciālu tiesību normu Pievienošanās 
aktā, ņemt vērā uzturēšanās periodus, kurus Rumānijas valstspiederīgais pavadījis Zviedrijas 
teritorijā pirms Rumānijas iestāšanās Eiropas Savienībā, ja vien šie uzturēšanās periodi ir 
                                               
1 Apvienotās lietas C-424/10 un C-425/10 Ziolkowski un Szeja.
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pavadīti saskaņā ar direktīvas 7. panta 1. punktā paredzētajiem nosacījumiem.

Tomēr, kā norādīts iepriekš, Brīvas pārvietošanās direktīvā noteikts, ka atbilstoši vispārīgam 
noteikumam tiesības pastāvīgi uzturēties, kuras Eiropas Savienības pilsonis saņem pēc tam, 
kad tas likumīgi un nepārtraukti ir uzturējies uzņēmējā dalībvalstī piecus gadus, vēlāk var tikt 
zaudētas. Šāds gadījums ir, ja Eiropas Savienības pilsoņa prombūtne no uzņēmējas dalībvalsts 
ir ilgāka par diviem secīgiem gadiem. 

Savā judikatūrā attiecībā uz paplašināto aizsardzību pret izraidīšanu, ko Eiropas Savienības 
pilsonis iegūst, likumīgi uzturoties uzņemošajā dalībvalstī desmit gadus1, Tiesa nosprieda, ka 
valsts iestādēm, kuras ir atbildīgas par Direktīvas 2004/38/EK piemērošanu, ir pienākums 
„ņemt vērā visus atbilstošos aspektus katrā lietā, tostarp attiecīgās personas katras prombūtnes 
no uzņemošās dalībvalsts ilgumu, šo prombūtnes gadījumu kopējo ilgumu un biežumu, kā arī 
iemeslus, kādēļ attiecīgā persona bija atstājusi šo dalībvalsti. Ir jāpārbauda, vai attiecīgie 
prombūtnes gadījumi ietver attiecīgās personas personisko, ģimenes vai profesionālo interešu 
centra pārcelšanu uz citu valsti.” Tiesa piebilda, ka „apstāklis, ka attiecīgā persona piespiedu 
kārtā atgriežas uzņemošajā dalībvalstī, lai tur izciestu brīvības atņemšanas sodu, un 
apcietinājumā pavadītais laiks kopā ar iepriekšējā punktā uzskaitītajiem faktiem varētu tikt 
ņemts vērā, veicot kopējo novērtējumu, kas tiek prasīts, lai noteiktu, vai pirms tam 
izveidojušās integrācijas saites ar uzņemošo dalībvalsti nav tikušas pārrautas.” 

Pēc analoģijas šo interpretāciju varētu piemērot jautājumam par to, vai ieslodzījuma periods 
citā dalībvalstī tiek uzskatīts par pārtraukumu uzturēšanās nepārtrauktībā ar mērķi saņemt vai 
zaudēt pastāvīgās uzturēšanās tiesības.

Secinājums
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Zviedrijas varas iestādēm jāveic vispārējs lūgumraksta 
iesniedzēja situācijas novērtējums, ņemot vērā visus atbilstošos aspektus, lai noteiktu, vai 
pirms tam izveidojušās integrācijas saites ar uzņemošo dalībvalsti nav tikušas pārrautas, jo 
īpaši viņa uzturēšanās ilgums Zviedrijā pirms ieslodzījumā pavadītā laika (20 gadi) un vai 
lūgumraksta iesniedzēja prombūtne ietver viņa personisko, ģimenes vai profesionālo interešu 
centra pārcelšanu uz citu valsti.

                                               
1 Šajā saistībā skatīt Lietu C-145/09 Tsakouridis. 


