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Temats: Lūgumraksts Nr. 0932/2007, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgais Philip Andrews, 
attiecībā uz Direktīvas 2004/38/EK par ceļošanas un vīzu prasībām ES pilsoņu 
dzīvesbiedriem īstenošanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir Īrijas pilsonis, kurš ir precējies ar Krievijas pilsoni. Šajā 
lūgumrakstā viņš lūdz, lai Eiropas Parlaments pieņem lēmumu par skaidras un lakoniskas 
informācijas sniegšanu par katras Eiropas valsts pašreizējo politiku un prasībām Eiropas 
iedzīvotāju dzīvesbiedru, kas nav pilsoņi, ieceļošanai šajās valstīs, un arī lūdz Parlamentu 
izvirzīt šo jautājumu kompetentajās iestādēs. Viņš apgalvo, ka mēģinot kā ģimenei ceļot uz 
vairākām Eiropas valstīm, viņiem bija jāsaskaras ar ļoti dažādu konsulāro attieksmi, 
noteikumiem un neērtībām. Prasības uzrādīt uzaicinājuma vēstules, apdrošināšanas segumu, 
braukšanas biļetes un sniegt informāciju par konkrētām iebraukšanas vietām, lai viņa sieva 
varētu iegūt vīzu un doties līdzi viņam un abu bērniem ceļojumā pa Eiropu, rada ne vien 
neērtības, bet arī ierobežo viņa ceļošanas brīvību Eiropas Savienībā. Viņam bija jāizpilda 
dažādas prasības, ko noteica konsulāti, kas pārstāv vienu to pašu valsti dažādu valstu 
galvaspilsētās. Piemēram, Nīderlandes konsulāts Maskavā pieprasīja viesnīcas rezervāciju, 
apdrošināšanu, kā arī to, ka jāizmanto uzņēmuma pakalpojumi, lai pieteiktos vīzas 
saņemšanai. Bulgārijas konsulāts Maskavā arī pieprasīja ceļojuma biļetes un apdrošināšanu, 
utt.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 20. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā
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valstspiederīgo, sūdzas, ka valsts procedūras Šengenas iebraukšanas vīzas izdošanai ES 
pilsoņa ģimenes locekļiem nereti ir pretrunā ar Kopienas tiesību aktiem, jo tiek pieprasīti 
papilddokumenti, kas nav paredzēti Direktīvā 2004/38/EK, vai maksa par vīzu un ka 
procedūras dažreiz ir pārāk ilgas un apgrūtinošas.

Saskaņā ar Direktīvu 2004/38/EK ģimenes locekļiem ir tiesības pavadīt vai pievienoties ES 
pilsonim dalībvalstī, kura nav ES pilsoņa valstspiederības valsts. Šādas tiesības izriet no viņu 
saitēm ar ES pilsoni.

Kā noteikts Direktīvas 5. panta 2. punktā dalībvalstis, kurām ir saistoša Regula (EK) 
Nr. 539/2001 var, ja ES pilsonis izmanto tiesības pārvietoties un brīvi uzturēties dalībvalsts 
teritorijā, saskaņā ar šo regulu pieprasīt iebraukšanas vīzu ģimenes loceklim, kurš ir trešās 
valsts valstspiederīgais. 

Kā apstiprinājusi Eiropas Kopienu Tiesa1 šādiem ģimenes locekļiem ir ne vien tiesības 
iebraukt dalībvalsts teritorijā, bet arī iegūt iebraukšanas vīzu šādam nolūkam. Dalībvalstīm 
šīm personām ir jāsniedz visa iespējamā palīdzība šādu vīzu saņemšanā, kuras iespējami īsā 
laikā un pamatojoties uz paātrinātu procedūru ir jāizsniedz bez maksas.

Tā kā tiesības izriet tikai no ģimenes saitēm, uzņēmēja dalībvalsts  ģimenes locekļiem, kuri 
iesniedz pieteikumu iebraukšanas vīzas saņemšanai, var pieprasīt uzrādīt derīgu pasi kā 
ģimenes saišu pierādījumu. Nedrīkst pieprasīt nevienu citu dokumentu, piemēram, 
apliecinājumu par apmešanās vietu, pietiekamiem resursiem, uzaicinājuma vēstuli vai 
atgriešanās biļeti.

Komisija 2008. gada 10. decembrī pieņēma ziņojumu2 par to, kā piemērot Regulu (EK) 
Nr. 38/2004. Ziņojumā bija uzsvērts, ka ģimenes locekļi, kuri ir trešās valsts valstspiederīgie, 
iesniedzot pieteikumu iebraukšanas vīzas saņemšanai, bieži saskaras ar problēmām. 

Secinājumi

Dalībvalstis ir atbildīgas par to, ka tiek nodrošināta Direktīvas pareiza transponēšana un 
īstenošana un ka vīzas piešķiršanas procedūra atbilst Kopienas tiesību aktiem. Komisija cieši 
sadarbojas ar dalībvalstīm, lai nodrošinātu, ka Direktīva tiek pareizi transponēta un īstenota 
visā ES. Komisija piedāvās palīdzību dalībvalstīm, 2009. gada pirmajā pusē sagatavojot 
pamatnostādnes par vairākiem jautājumiem, kuri ir identificēti kā problemātiski 
transponēšanā vai piemērošanā, piemēram, iebraukšanas vīzas, lai sniegtu norādi kā šos 
jautājumus varētu atrisināt.

                                               
1 Sk., cita starpā, Tiesas 2006. gada 31. janvāra spriedumu  Lietā C-503/03 Komisija pret 

Spānijas Karalisti (Rec. 2006, I-1097 lpp.).
2 Pieejams: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0840:FIN:EN:PDF.


