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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1541/2012, ko iesniedza Īrijas un Apvienotās Karalistes 
valstspiederīgais Nicholas Crossin, par iespējamiem Francijas iestāžu 
pārkāpumiem saistībā ar Direktīvu Nr. 2004/38/EK par ES pilsoņu un viņu 
ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir Īrijas un Apvienotās Karalistes pilsonis, kas kopš 2012. gada 
26. janvāra dzīvo Francijā, un viņš norāda, ka viņa laulātā, kuras dzimtene ir Singapūra, 
2012. gadā iesniedza uzturēšanās atļaujas pieteikumu. Divas reizes (2012. gada jūlijā un 
2012. gada novembrī) viņas pieteikumu noraidīja. Atbildīgās iestādes apliecināja, ka 
uzturēšanās atļaujas pieteikums (récépissé de demande de carte de séjour) ir saņemts, un 
informēja pāri, ka lūgumraksta iesniedzēja laulātā nedrīkst strādāt Francijā. Trešajā 
paziņojumā, kas nosūtīts 2013. gada janvārī, šīs norādes vairs nebija. 

Turklāt atbildīgās iestādes prasīja iesniegt daudz papildu dokumentu, neņemot vērā direktīvas 
10. panta 2. punktā minēto plašo iesniedzamo dokumentu sarakstu. Atbildīgās iestādes prasīja 
laulātajiem samaksāt EUR 106, norādot, ka uzturēšanās atļauja ir derīga tikai vienu gadu, lai 
gan direktīvā ir noteikts, ka uzturēšanās atļaujas ir derīgas piecus gadus un ka tās izsniedz bez 
maksas. Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret to, kā atbildīgās iestādes īsteno šo direktīvu, 
norādot, ka daudzi ES iedzīvotāji un viņu ģimenes locekļi saskaras ar līdzīgām problēmām, un 
mudina Eiropas Parlamentu šajā jautājumā steidzami vērsties Eiropas Komisijā, lai tās 
risinātu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 7. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.
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3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 20. septembrī

Lūgumraksta iesniedzējs nosūtīja tieši Komisijai sūdzību par grūtībām, ar kādām viņš 
saskārās Francijā 2012. gada novembrī.

Lūgumrakstā sniegtie fakti raisīja virkni jautājumu saistībā ar Direktīvas 2004/38/EK1

īstenošanu Francijā, tostarp attiecībā uz šādu noteikumu īstenošanu:
� 8. pants, kurā noteiktas administratīvās formalitātes Savienības pilsoņiem, kam nav 
nepieciešama uzturēšanās atļauja un kuru vienīgais pienākums var būt reģistrēties attiecīgajās 
iestādēs; 
� 9. pants par administratīvajām formalitātēm, kas jāizpilda ģimenes locekļiem, kuri nav 
nevienas dalībvalsts valstspiederīgie, lai viņi kā Savienības pilsoņa ģimenes locekļi iegūtu 
uzturēšanās atļauju; 
� 10. pants, kurā noteikti nosacījumi uzturēšanās atļauju izsniegšanai, kas iestādēm jāizdara 
ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas, un kurā uzskaitīti 
iesniedzamie dokumenti (derīga pase, dokuments, kas apliecina ģimenes attiecības, un 
dokuments, kas pierāda Savienības pilsoņa uzturēšanos dalībvalstī); 
� 11. panta 1. punkts, kurā noteikts, ka Savienības pilsoņa ģimenes loceklim izsniegta 
uzturēšanās atļauja ir derīga piecus gadus vai uz Savienības pilsoņa paredzētās uzturēšanās 
laiku, ja tas ir īsāks nekā pieci gadi; 
� 23. pants, kurā noteikts, ka Savienības pilsoņa ģimenes locekļiem ir tiesības uz 
nodarbinātību; 
� 25. panta 2. punkts, kurā paredzēts, ka uzturēšanās atļaujas, uz kurām šī direktīva attiecas, 
tiek piešķirtas par brīvu vai par maksu, kas nav lielāka par summu, ko attiecīgās valsts 
valstspiederīgie maksā par līdzīgu dokumentu izsniegšanu.Komisija 2013. gada aprīlī 
sazinājās ar Francijas iestādēm un lūdza tām paskaidrot, vai tās uzskata, ka lūgumraksta 
iesniedzēja lietā ievērotā procedūra atbilst iepriekš minētajiem noteikumiem. Iestādes 
2013. gada jūlijā atbildēja.
Francijas iestādes paskaidroja, ka Francijas tiesību aktos ir paredzēts pienākums reģistrēties 
attiecīgajās iestādēs, tomēr noteikumi par tā piemērošanu nekad nav tikuši pieņemti. Tāpēc 
Savienības pilsoņiem nav jāpilda nekādas administratīvas procedūras, lai uzturētos valstī ilgāk 
par trim mēnešiem.
Attiecībā uz kavēšanos ar ģimenes locekļa uzturēšanās atļaujas izsniegšanu Francijas iestādes 
atbildēja, ka vietējās iestādes dažos reģionos, piemēram, Parīzē, apstrādā lielu daudzumu 
pieteikumu, un tas aizkavē procedūru, kas parasti aizņem ne vairāk kā mēnesi. Iestādes 
apgalvo, ka attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja pieredzi var runāt par atsevišķu gadījumu.
Uz lūgumu pamatot atteikumu pieņemt lūgumraksta iesniedzēja pirmos divus pieteikumus 
iestādes atbildēja, ka katrā reizē rakstiski norādītais atteikuma iemesls bija pierādījumu 
trūkums tam, ka lūgumraksta iesniedzējs, kas ir Savienības pilsonis ar tiesībām brīvi 
pārvietoties, patiesībā atrodas Francijā. Šis pamatojums izskaidroja daudzos dokumentus, kas 
šajā procedūrā tika pieprasīti. Tomēr ierosinātā administratīvā izmeklēšana netika sākta, jo to 
neuzskatīja par nepieciešamu. 

                                               
1 EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2004/38/EK (2004. gada 29. aprīlis) par Eiropas 
Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un pastāvīgi dzīvot dalībvalstu teritorijā,
ar ko groza Regulu (EEK) Nr.1612/68 un atceļ Direktīvu 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 
75/34/EEK, 75/35/EEK, 90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK, OV L 158, 77.�123. lpp.
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Iestādes uzsvēra, ka vietējām varas iestādēm izsniegtajās vadlīnijās skaidri norādīts, ka vīzas 
veidu vai pat to, ka beidzies vīzas derīguma termiņš, nevar izmantot kā pamatojumu tam, ka 
nav izsniegta uzturēšanās atļauja Savienības pilsoņa ģimenes loceklim. Šajās vadlīnijās arī 
skaidri norādīts, ka Savienības pilsoņu ģimenes locekļiem ir tiesības veikt profesionālu 
darbību Francijā. Tomēr, pirms pieteikuma iesniedzējs sāk strādāt, ir nepieciešams saņemt 
uzturēšanās tiesības.

Tās apgalvo, ka 106 euro nodeva tika iekasēta kļūdas dēļ un ka šī kļūda jau izlabota. 
Savienības pilsoņa ģimenes locekļiem nav jāmaksā nodeva par uzturēšanās atļauju Francijā.  

Attiecībā uz šīs atļaujas derīguma termiņu Francijas iestādes paskaidroja, ka notikusi tehniska 
problēma, kas tika atrisināta pēc informācijas sistēmas nomaiņas.

Tās apstiprināja, ka lūgumraksta iesniedzēja sieva saņems uzturēšanās atļauju uz pieciem 
gadiem.

Secinājums
Francijas iestāžu atbilde ir lūgumraksta iesniedzējam labvēlīga, un lūgumraksta iesniedzēju 
par to nekavējoties informēs.


