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Temats: Lūgumraksts Nr. 1002/2007, ko iesniedza Horvātijas valstspiederīgais Rudolf 
Dancek, par atteikumu ieceļot Francijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, ar ko kopā bija viņa sieva, kurai ir Vācijas valstspiederība, un kāds 
Vācijas pāris, kas ir viņu draugi, vēlējās šķērsot Vācijas un Francijas robežu pie Lauterbourg, 
lai apmeklētu savu brālēnu, kurš dzīvo Sessenheim. Tā kā viņam līdzi bija tikai Horvātijas 
identitātes karte, Francijas robežas ierēdņi prasīja uzrādīt arī viņa vadītāja apliecību un 
automašīnas dokumentus un pēc tam lūdza sekot viņiem un parakstīt kādu dokumentu. 
Lūgumraksta iesniedzējs domāja, ka viņam izsniedz vienas dienas vīzu, bet tā vietā viņu 
aizveda atpakaļ uz Vācijas pusi. Viņam nedeva iespēju ne sagādāt pieprasītos dokumentus, ne 
prasīt, lai kāds tos atsūta pa faksu apstiprināšanai. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka pret 
viņu ir izturējušies netaisnīgi, un šajā sakarībā atsaucas uz EK Tiesas spriedumu lietā C-
459/99, kurā teikts, ka uz trešās valsts pilsoni, kas ir precējies ar kādas dalībvalsts pilsoni, 
attiecas pārvietošanās brīvība, pat ja viņam nav līdzi pases, ja vien viņš var pierādīt savu 
identitāti un laulības saiknes un ja nav pierādījumu, kas liecinātu, ka viņš rada apdraudējumu 
valsts politikai, sabiedriskajai kārtība vai sabiedrības veselībai. Lūgumraksta iesniedzējs 
atsaucas arī uz Direktīvas 2004/38/EK 5. panta 4. punktu, kas nosaka, ka dalībvalstīm pirms 
šādu personu nosūtīšanas atpakaļ ir jāsniedz tām visas pienācīgās iespējas iegūt vajadzīgos 
dokumentus vai nogādāt tām šos dokumentus pienācīgā laikposmā, vai citādi pierādīt, ka tām 
ir brīvas pārvietošanās un uzturēšanās tiesības.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 5. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī
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„EK līguma 18. pantā noteikts, ka ikvienam Savienības pilsonim ir tiesības brīvi pārvietoties 
un dzīvot dalībvalstīs, ievērojot šajā Līgumā noteiktos ierobežojumus un nosacījumus, kā arī 
tā īstenošanai paredzētos pasākumus. Attiecīgie ierobežojumi un nosacījumi ir atrodami 
Direktīvā 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi 
pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā. 
Direktīvas 5. panta 1. punkts paredz, ka ES pilsoņa ģimenes locekļi, kas nav nevienas 
dalībvalsts pilsoņi, var ieceļot citas dalībvalsts teritorijā ar derīgu pasi. Saskaņā ar direktīvas 
5. panta 4. punktu, ja ES pilsoņa ģimenes loceklim nav derīgas identitātes kartes vai pases, 
attiecīgā dalībvalsts pirms šo personu nosūtīšanas atpakaļ sniedz tām visas pienācīgās iespējas 
iegūt vajadzīgos dokumentus vai nogādāt tām šos dokumentus, vai citādi apstiprināt vai 
pierādīt, ka tām ir brīvas pārvietošanās un uzturēšanās tiesības. Šis noteikums ir pamatā 
Tiesas praksei.1

Ja robežas amatpersonu rīcība, kā to apraksta lūgumraksta iesniedzējs, tiks apstiprināta, tā 
nebūtu saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem. Šajā ziņā un divpusēja dialoga ar dalībvalstīm 
ietvaros saskaņā ar ziņojumu par iepriekš minētās direktīvas piemērošanu2 ar Franciju tiks 
veiktas sarunas par šo jautājumu. Komisijas rīcībā nav norāžu par vispārīgu un pastāvīgu 
administratīvo praksi, pārkāpjot Kopienas tiesību aktus šajā jomā.”

                                               
1 [EKT] 2002. gada 25. jūlija spriedums lietā C-459/99 MRAX.
2 Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par to, kā tiek piemērota 
Direktīva 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi 
pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā — COM (2008) 840 galīgā redakcija.


