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Temats: Lūgumraksts Nr. 0573/2008, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais 
Gary Simmons Michael, par strīdu starp lūgumraksta iesniedzēju un Spānijas 
varas iestādēm par viņa pases atjaunošanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja pases derīguma termiņš beidzās aprīļa pēdējā dienā, tādēļ viņš 
sazinājās ar Lielbritānijas Konsulātu, kas viņu informēja, ka nav nepieciešams tūlīt atjaunot 
pasi, ja, aprīlim beidzoties, viņš neplāno doties prom no Spānijas. Tomēr Spānijas policija 
vēlāk atteicās atjaunot lūgumraksta iesniedzēja uzturēšanās atļauju, kuras derīguma termiņš 
beidzās 4. maijā, jo viņa pase vairs nebija derīga, kā tas prasīts ES nolīgumā. Lūgumraksta 
iesniedzējs vēlas noskaidrot, kurai no pusēm ir taisnība.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 10. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 25. septembrī

„Lūgumraksta iesniedzējs, pensionēts Apvienotās Karalistes valstspiederīgais, kas dzīvo 
Spānijā, vaicā, vai Spānijas varas iestādes darīja pareizi, noraidot viņa pieteikumu uzturēšanās 
dokumentam, pamatojoties uz to, ka viņa pasei pirms uzturēšanās dokumenta izdošanas 
beigsies derīguma termiņš.

EK līguma 18. pantā noteikts, ka ikvienam Savienības pilsonim ir tiesības brīvi pārvietoties 
un pastāvīgi uzturēties dalībvalstu teritorijā, ievērojot minētajā līgumā noteiktos 
ierobežojumus un nosacījumus, kā arī tā īstenošanai paredzētos pasākumus. Ar attiecīgajiem 
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ierobežojumiem un nosacījumiem var iepazīties Direktīvā 2004/38/EK1.

Saskaņā ar direktīvas nosacījumiem ES pilsoņiem kopā ar pieteikumu reģistrācijas apliecībai 
jāuzrāda derīga pase vai personas apliecība saskaņā ar direktīvas 8. pantu vai dokumentu, kas 
apliecina pastāvīgu uzturēšanos, saskaņā ar direktīvas 16. pantu.

Direktīva dalībvalstīm nedod tiesības atteikties pieņemt ES pilsoņu pieteikumus reģistrācijas 
apliecībai, pamatojoties uz to, ka viņu derīgās pases termiņš beigsies pirms dokumenta 
izdošanas.

Lai izpildītu Direktīvas 2004/38/EK noteikumus, Spānija ieviesa Karaļa dekrētu Nr. 240/2007 
par ES pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanu, brīvu pārvietošanos un uzturēšanos 
Spānijā2. 

Karaļa dekrēta 7. panta 2. punktā un 10. panta 1. un 2. punktā direktīva ir transponēta pareizi, 
paredzot, ka attiecīgajiem ES pilsoņiem kopā ar pieteikumu ir jāiesniedz derīga pase vai 
personas apliecība. Ja pasei vai personas apliecībai pēc ieceļošanas Spānijā ir beidzies 
derīguma termiņš, attiecīgajai personai ir jāiesniedz dokumenta, kuram ir beidzies derīguma 
termiņš, kopija kopā ar pieprasījumu to atjaunot.

Komisija nav saņēmusi nevienu citu individuālu sūdzību, kas norādītu uz administratīvu 
praksi, kuras rezultātā Spānija šajā jomā konsekventi pārkāptu direktīvu. Tomēr divpusējā 
dialoga ietvaros ar dalībvalstīm pēc ziņojuma3 par iepriekš minētās direktīvas īstenošanu 
publicēšanas Komisija izskatīs šo jautājumu ar Spānijas varas iestādēm.”

                                               
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 Real Decreto 240/2007 de 16 febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de cuidadanos 
de los Estados miembros de la Uniòn Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio 
Econòmico Europeo (BOE nùm 51, del 28 febrero 2007).
3 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.


