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Tema: Peticija Nr. 1784/2008 dėl tariamo Jungtinės Karalystės 
Direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai 
judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje pažeidimo, kurią pateikė 
Rumunijoje gyvenantis Nigerijos pilietis Shina Memud

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, Rumunijos pilietę vedęs Nigerijos pilietis, teigia, jog Jungtinės Karalystės 
ambasada Rumunijoje jam du kartus atsisakė išduoti vizą, kad jis galėtų prisijungti prie savo 
rumunės žmonos, kuri dirba ir mokosi Jungtinėje Karalystėje. Pasak peticijos pateikėjo, savo 
pirmajame atsakyme Didžiosios Britanijos valdžios institucijos teigė, kad jis neturi leidimo 
gyventi Rumunijoje, todėl ir negali įrodyti savo ketinimo pasilikti Rumunijoje. Peticijos 
pateikėjas paaiškino, kad jis dar kartą kreipėsi dėl vizos po to, kai gavo leidimą gyventi 
Rumunijoje, bet suteikti jam vizą vis tiek atsisakyta, nes Britanijos valdžios institucijos 
nustatė, kad jis negali pateikti pakankamų įrodymų, jog jo santuoka yra tikra. Peticijos 
pateikėjas, kuris teigia, kad jo žmona yra nėščia ir jai skubiai reikia jo pagalbos, prašo 
Europos Parlamento išnagrinėti, ar Jungtinė Karalystė tariamai nepažeidžia 
Direktyvos 2004/38/EB.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. balandžio 3 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Peticijos pateikėjas, Rumunijos pilietę vedęs Nigerijos pilietis, skundžiasi, kad Jungtinės 
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Karalystės valdžios institucijos pažeidė jo teises pagal Direktyvą 2004/38/EB1, atsisakydamos 
suteikti jam įvažiavimo vizą dėl to, kad laiko, jog jo santuoka yra fiktyvi ir nesutinka jam 
netaikyti vizų reikalavimo.

Kaip nustatyta Direktyvos 2004/38/EB 5 straipsnio 2 dalyje, valstybės narės gali tais atvejais, 
kai ES pilietis turi teisę laisvai judėti ir gyventi jos teritorijoje, reikalauti, kad šeimos narys, 
kuris yra trečiosios valstybės pilietis, turėtų įvažiavimo vizą. Kaip patvirtino Teisingumo 
Teismas2, tokie šeimos nariai ne tik turi teisę įvažiuoti į valstybės narės teritoriją, bet ir tuo 
tikslu gauti įvažiavimo vizą.

Kadangi teisė gauti įvažiavimo vizą pagal direktyvą suteikiama remiantis tik šeiminiais 
ryšiais, priimančioji valstybė narė gali pareikalauti, kad dėl vizos besikreipiantys šeimos 
nariai pateiktų savo pasą ir šeiminių ryšių įrodymų. Negalima reikalauti jokių kitų 
dokumentų, pavyzdžiui, gyvenamosios vietos įrodymo, pakankamų išteklių įrodymo, 
kvietimo ar grįžimo bilieto. Tai netrukdo valstybėms narėms imtis tyrimo, jei yra pagrįstų 
abejonių, kad toks trečiosios šalies šeimos narys gali būti sudaręs fiktyvią santuoką, kaip 
nustatyta direktyvos 35 straipsnyje. Jungtinės Karalystės valdžios institucijų reikalavimas 
pateikti jo ir jo žmonos bendravimo prieš santuoką įrodymų pats savaime neprieštarauja 
Bendrijos teisei.

Direktyvos 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šeimos nariams netaikomas vizų reikalavimas, 
jei jie turi galiojantį leidimą gyventi pagal direktyvos 10 straipsnį. Tačiau tokie leidimai 
gyventi išduodami tik tų ES piliečių šeimos nariams, kurie turi teisę laisvai judėti ir persikėlė į 
kitą valstybę narę, kurios pilietybės neturi. Peticijos pateikėjas neturi tokio leidimo gyventi, 
nes jo leidimas gyventi išduotas pagal Rumunijos nacionalinės teisės aktus dėl šeimų 
susijungimo su savo valstybės piliečiais.

Komisija tiesiogiai gavo peticijos pateikėjo skundą ir 2008 m. gruodžio 10 d. ir 2009 m. 
vasario 23 d. pateikė jam savo analizę pagal galiojančią Bendrijos teisę. Atsakymuose daroma 
išvada, kad atsižvelgiant į tai, jog nėra galiojančios Bendrijos teisės pažeidimo, Komisija 
neturi kompetencijos kištis arba toliau nagrinėti jo skundą.“
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