
CM\789357LT.doc PE428.014v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

1.9.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr.1002/2007 dėl to, kad peticijos pateikėjui nebuvo leista įvažiuoti į 
Prancūziją, kurią pateikė Kroatijos pilietis Rudolf Dancek

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, kartu su žmona, kuri yra Vokietijos pilietė, ir draugų pora, kurie taip pat 
yra Vokietijos piliečiai, norėjo kirsti Vokietijos ir Prancūzijos sieną prie Luterbūro, kad galėtų 
aplankyti savo pusbrolį Sesenheime. Kadangi jis su savimi turėjo tik Kroatijoje išduotą 
tapatybės kortelę, Prancūzijos pasienio apsaugos pareigūnai taip pat pareikalavo pateikti 
vairuotojo pažymėjimą ir automobilio dokumentus, tuomet paprašė jo eiti kartu su jais ir 
pasirašyti dokumentą. Peticijos pateikėjas manė, jog jam bus išduota vienos dienos viza; 
tačiau, užuot gavęs vizą, jis buvo sugrąžintas į Vokietijos pusę. Jam nebuvo suteikta nei 
galimybė gauti būtinus dokumentus, nei susitarti, kad patvirtinimo tikslais būtų faksu 
atsisiųstos šių dokumentų kopijos. Peticijos pateikėjo nuomone, su juo pasielgta neteisingai ir 
dėl šios priežasties nurodo Europos Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-459/99, kuriame 
konstatuojama, kad trečiosios šalies pilietis, kuris yra valstybės narės pilietės sutuoktinis, turi 
teisę į laisvą judėjimą, net jei neturi paso, jei jis gali patvirtinti savo tapatybę ir santuokinius 
ryšius ir nėra įrodymų, kad jis gali kelti grėsmę viešajai tvarkai, visuomenės saugumui ar 
visuomenės sveikatai. Taip pat peticijos pateikėjas nurodo Direktyvos 2004/38/EB 
5 straipsnio 4 dalį, pagal kurią prieš sugrąžinant tokius asmenis, jiems turi būti suteiktos visos 
pagrįstos galimybės gauti būtinus dokumentus ar pristatyti juos, siekiant patvirtinti ar kitomis 
priemonėmis įrodyti, kad jie turi laisvo judėjimo ir gyvenimo šalyje teisę.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. kovo 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).
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3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„EB sutarties 18 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas Europos Sąjungos pilietis turi teisę 
laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje, laikydamasis šioje Sutartyje ir jai 
įgyvendinti priimtose nuostatose nustatytų apribojimų bei sąlygų. Šie apribojimai ir sąlygos 
nustatyti Direktyvoje 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti 
ir gyventi valstybių narių teritorijoje.
Direktyvos 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ES piliečio šeimos nariai, kurie nėra valstybės 
narės piliečiai, gali įvažiuoti į kitos valstybės narės teritoriją, jei turi galiojantį pasą. Pagal 
direktyvos 5 straipsnio 4 dalį, jei ES piliečio šeimos narys neturi galiojančios tapatybės 
kortelės ar paso, atitinkama valstybė narė, prieš grąžindama juos, suteikia tokiems asmenims 
visas pagrįstas galimybes gauti būtinus dokumentus ar pristatyti juos jiems, patvirtinti ar 
kitomis priemonėmis įrodyti, kad jie turi laisvo judėjimo ir gyvenimo šalyje teisę. Pagal šią 
nuostatą kodifikuojama Teisingumo Teismo praktika1.

Jei tai pasitvirtintų, peticijos pateikėjo aprašyti pasienio apsaugos pareigūnų veiksmai 
prieštarautų Bendrijos teisės nuostatoms. Dėl šios priežasties ir palaikant dvišalį dialogą su 
valstybėmis narėms, parengus ataskaitą2 dėl pirmiau minėtos direktyvos taikymo, šis 
klausimas bus pateiktas Prancūzijai. Komisija neturi jokių įrodymų, kad administracinėje 
praktikoje būtų paprastai ar nuolat pažeidžiamos Bendrijos teisės nuostatos šiuo klausimu.“

                                               
1. 2002 m. liepos 25 d. Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-459/99 MRAX.
2. Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl direktyvos 2004/38/EB dėl 
Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje 
taikymo, COM (2008) 840 galutinis.


