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Temats: Lūgumraksts Nr. 0448/2008, ko iesniedza Polijas valstspiederīgā K. A., par 
Francijas varas iestāžu iespējamiem ES pilsoņu brīvas kustības principu 
pārkāpumiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

 Lūgumraksta iesniedzēja jau 5 gadus dzīvo Francijā. Viņa informē par problēmām, ar kurām 
saskārusies Thionville varas iestādēs saistībā ar uzturēšanās atļaujas (Titre de séjour vie privée 
et familiale) izsniegšanu. Skaidrojot problēmas ar Francijas varas iestādēm, kas saistītas ar 
nelegālu imigrāciju no Magribas un citām Āfrikas valstīm, lūgumraksta iesniedzēja neskaidri 
izklāsta grūtības, ar kurām viņa saskārusies. Tā kā viņa apšauba varas iestāžu rīcības atbilstību 
ES noteikumiem attiecībā uz savienības pilsoņiem, kas vēlas gan dzīvot, gan strādāt kādā citā 
ES dalībvalstī, viņa aicina Eiropas Parlamentu izskatīt šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 24. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 30. janvārī.

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par problēmām un kavējumiem, ar kuriem jāsaskaras ES 
pilsoņiem, lai iegūtu reģistrācijas apliecību Francijā. Viņa sūdzas, ka viņai bija jāgaida piecus 
mēnešus, kamēr Francijas iestādes izsniedza šo dokumentu.

Saskaņā ar Direktīvu Nr. 2004/38/EK1 ES pilsoņu uzturēšanās tiesības uz periodu, kas 
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva Nr. 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un 
viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, OV L 158, 30.4.2004.



PE420.001v01-00 2/2 CM\766617LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

pārsniedz trīs mēnešus, tiek apliecinātas ar reģistrācijas apliecību. Tiesības pastāvīgi 
uzturēties tiek apliecinātas ar dokumentu par pastāvīgu uzturēšanos. Reģistrācijas mērķis ir 
apliecināt valsts iestādēm, ka ES pilsoņi pilda uzturēšanās tiesību nosacījumus.

Uzturēšanās atļaujas Eiropas Savienības pilsoņiem ir tikušas atceltas ar direktīvu. 
Reģistrācijas apliecības, kas aizvieto atļaujas, jāizsniedz daudz ātrākā procedūrā un tās labāk 
pauž faktu, ka uzturēšanās tiesības ir piešķirtas Savienības pilsoņiem tieši ar Līgumu, nevis no 
dalībvalstīm. 

Tādējādi lūgumraksta iesniedzējas kā ES pilsones uzturēšanās tiesības nav atkarīgas no 
administratīvo procedūru izpildes. Ja Savienības pilsonis izpilda Direktīvā Nr. 2004/38/EK
atrunātos nosacījumus, no tā brīža viņam vai viņai ir tiesības uzturēties uzņēmējā dalībvalstī. 
Dokumenti, kurus ES pilsoņiem izsniedz uzņēmēja dalībvalsts, tikai apliecina šīs tiesības.
Tādējādi, ja Savienības pilsonis nereģistrējas uzņēmējas dalībvalsts iestādēs, bet izpilda 
nosacījumus, viņam vai viņai arvien vēl ir tiesības tajā uzturēties. Uzturēšanās tiesības nevar 
tikt pārtrauktas šīs administratīvās problēmas dēļ.

Lai izpildītu Direktīvas Nr. 2004/38/EK noteikumus, Francija ieviesusi Ārvalstnieku 
ieceļošanas un uzturēšanās, un patvēruma kodeksu (CESEDA), kas grozīts ar 2007. gada 
21. marta Dekrētu Nr. 2007/371. 

Direktīvas Nr. 2004/38/EK 8. un 19. panta 2. punkts paredz, ka reģistrācijas apliecības un 
dokumentus, kuri apliecina pastāvīgu uzturēšanos, jāizdod “nekavējoties” un “pēc iespējas 
ātrāk”. CESEDA L-121-2. pants un R-122-1. pants atbilstoši transponē Direktīvas 8. panta
2. punktu un 19. panta 2. punktu.

Komisija pārbauda pieejamos pierādījumus, lai novērtētu, vai šis ir bijis atsevišķs gadījums.


