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Temats: Lūgumraksts Nr. 1784/2008, ko iesniedza Nigērijas valstspiederīgais, Rumānijas 
pastāvīgais iedzīvotājs Shina Memud, par iespējamu Direktīvā 2004/38/EK par 
Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un 
uzturēties dalībvalstu teritorijā izklāstīto noteikumu pārkāpšanu Apvienotajā 
Karalistē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, Nigērijas valstspiederīgais, kas ir precējies ar Rumānijas 
valstspiederīgo, norāda, ka Apvienotās Karalistes vēstniecība Rumānijā ir divreiz atteikusies 
izsniegt viņam vīzu, lai viņš varētu pievienoties savai sievai, kura strādā un studē Apvienotajā 
Karalistē. Saskaņā ar lūgumrakstā izklāstīto pirmajā atbildē Lielbritānijas varas iestādes ir 
norādījušas, ka viņam nav Rumānijas uzturēšanās atļaujas un tāpēc viņš nav varējis pierādīt 
savu nodomu palikt Rumānijā. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka ir atkārtoti iesniedzis 
pieteikumu vīzai pēc Rumānijas uzturēšanās atļaujas saņemšanas, tomēr viņam atkal ir 
atteikts izsniegt vīzu, jo Lielbritānijas varas iestādes  uzskatīja, ka viņš nevar pierādīt viņa 
laulības patiesumu. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka viņa sieva ir stāvoklī un viņai ir 
steidzami nepieciešama lūgumraksta iesniedzēja palīdzība, un lūdz Eiropas Parlamentu 
izmeklēt iespējamo Apvienotās Karalistes pārkāpumu attiecībā uz Direktīvu 2004/38/EK.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 3. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir Nigērijas valstspiederīgais un ir precējies ar Rumānijas 
valstspiederīgo, sūdzas, ka Apvienotās Karalistes varas iestādes ir pārkāpušas viņa tiesības 
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attiecībā uz Direktīvu 2004/38/EK1, jo tās ir atteikušās viņam izsniegt ieceļošanas vīzu, 
pamatojoties uz savu uzskatu, ka viņa laulība ir noslēgta aprēķina pēc, un nav viņu 
atbrīvojušas no prasības pēc vīzas.

Kā noteikts Direktīvas 2004/38/EK 5. panta 2. punktā, dalībvalstis gadījumos, kad ES pilsonis 
izmanto tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties ES teritorijā, var pieprasīt ģimenes loceklim, 
kurš ir trešās valsts pilsonis, uzrādīt ieceļošanas vīzu. Eiropas Kopienu Tiesa atzinusi2, ka 
iepriekš minētajiem ģimenes locekļiem ir tiesības ieceļot dalībvalsts teritorijā, kā arī saņemt 
šim nolūkam paredzētu ieceļošanas vīzu.

Tā kā tiesības saņemt ieceļošanas vīzu saskaņā ar direktīvu izriet tikai no ģimenes saitēm, 
uzņēmēja dalībvalsts ģimenes locekļiem, kuri iesniedz pieteikumu ieceļošanas vīzas 
saņemšanai, var lūgt uzrādīt derīgu pasi un ģimenes saišu pierādījumu. Citus dokumentus, 
piemēram, izmitināšanas apliecinājumu, apliecinājumu par pietiekamiem līdzekļiem, 
ielūguma vēstuli vai atpakaļceļa biļeti, pieprasīt nav atļauts. Tas neliedz dalībvalstīm veikt 
izmeklēšanu gadījumos, kad rodas pamatotas šaubas par to, ka ģimenes loceklis no trešās 
valsts ir laulībai piekritis aprēķina pēc, kā to nosaka Direktīvas 35. pants. Apvienotās 
Karalistes varas iestāžu prasība lūgumraksta iesniedzējam sniegt pierādījumus par viņa saziņu 
ar dzīvesbiedri pirms laulībām nav pretrunā Kopienas tiesību aktiem.

Direktīvas 5. panta 2. punkts nosaka, ka ģimenes locekļiem nav vajadzīga vīza, ja viņiem ir 
derīga uzturēšanās atļauja, kas minēta direktīvas 10. pantā. Taču šādas uzturēšanās atļaujas 
izsniedz to Savienības pilsoņu ģimenes locekļiem, kuri ir izmantojuši savas tiesības uz brīvu 
kustību un ir pārcēlušies uz dalībvalsti, kas nav viņu izcelsmes valsts. Lūgumraksta 
iesniedzējam šādas uzturēšanās kartes nav, jo viņa uzturēšanās karti izsniedza saskaņā ar 
Rumānijas valsts tiesību aktiem, kas attiecas uz ģimenes apvienošanos ar pašu 
valstspiederīgajiem.

Komisija lūgumraksta iesniedzēja sūdzību saņēma nepastarpināti un 2008. gada 10. decembrī 
un 2009. gada 23. februārī sniedza viņam sūdzības analīzi piemērojamo Kopienas tiesību aktu 
aspektā. Atbildēs tika atzīts, ka, ņemot vērā piemērojamo Kopienas tiesību aktu pārkāpumu 
neesamību, Komisija nav kompetenta iejaukties vai tālāk izskatīt lūgumrakstu.”

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/38/EK par Eiropas 

Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un dzīvot 
dalībvalstu teritorijā, OV L 158, 30.4.2004., 77. lpp.

2 Sk., inter alia, Tiesas 2006. gada 31. janvāra spriedumu lietā C-503/03 Komisija/Spānija 
(Krājums, I-1097. lpp.)


