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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

25.9.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1443/2009 dėl pirmos eilės giminaičių, kurie turi kitą pilietybę,
specialios teisės gauti ES ir Rusijos vizą, kurią pateikė Vokietijos pilietė L. G.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja mano, kad 2007 m. birželio 1 d. įsigaliojusiu ES ir Rusijos susitarimu dėl 
lankstesnės vizų išdavimo tvarkos diskriminuojami skirtingą pilietybę turintys šeimos nariai. 
Nors tą pačią pilietybę turintys šeimos nariai gali kreiptis dėl iki penkerių metų galiojančios 
daugkartinės įvažiavimo vizos išdavimo, peticijos pateikėja, kuri yra Vokietijoje gyvenanti 
Vokietijos pilietė ir kuriai būtina nuolat vykti į Rusiją pasirūpinti savo motina, Rusijoje 
gyvenančia Rusijos piliete, nurodo, kad kiekvieną kartą vykdama ji turi prašyti išduoti 
turistinę vizą. Peticijos pateikėja ragina iš dalies pakeisti ES ir Rusijos susitarimą dėl vizų ir 
išplėsti jo taikymo sritį tiek, kad daugkartinė įvažiavimo vizos išdavimo tvarka būtų taikoma 
ir pirmos eilės giminaičiams ir jie galėtų bet kada prireikus vykti į Rusiją.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. kovo 10 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 25 d.

„Peticijos pateikėja, Vokietijoje gyvenanti Vokietijos pilietė, kurios 86 metų motina yra 
Rusijoje gyvenanti Rusijos pilietė, pažymi, kad pagal EB ir Rusijos susitarimą dėl vizų 
išdavimo tvarkos supaprastinimo iki penkerių metų galiojančios daugkartinės Šengeno 
įvažiavimo vizos išduodamos Rusijos piliečiams, kurie yra ES valstybėje narėje teisėtai 
gyvenančių Rusijos piliečių sutuoktiniai arba vaikai.
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Priešingai, susitarime nėra nustatyta, kad Rusija išduoda daugkartines įvažiavimo vizas ES 
piliečiams, kurie yra Rusijoje gyvenančių Rusijos piliečių sutuoktiniai ar vaikai. Peticijos 
pateikėja mano, kad tokia padėtis diskriminacinė šeimų, kurių narių pilietybė yra skirtinga, 
atžvilgiu, tad ragina iš naujo vesti derybas dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimą 
reglamentuojančio susitarimo tam, kad būtų nustatytos specialios vizų išdavimo tvarkos 
supaprastinimo nuostatos, skirtos skirtingą pilietybę turintiems artimiausiems šeimos nariams.

Be to, peticijos pateikėja primena, kad atsakydama į ankstesnę jos peticiją (Nr. 766/2005) 
Komisija paskelbė, kad EB ir Rusijos susitarime dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinamo 
bus nustatytas vizų išdavimo tvarkos supaprastinimas. Tačiau peticijos pateikėja teigia, kad 
toks supaprastinimas jokios naudos jai nedavė.

EB ir Rusijos susitarimas dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo1 įsigaliojo 2007 m. 
birželio 1 d. Susitarime nustatomas trumpalaikių vizų (iki 90 dienų per 180 dienų laikotarpį) 
išdavimo visiems ES ir Rusijos piliečiams tvarkos supaprastinamas remiantis abipusiškumo 
principu.
Visiems, kurie kreipiasi dėl vizos, vizos išdavimo mokestis sumažinamas iki 35 EUR (6 
straipsnio 1 dalis), palyginti su įprastu 60 EUR Šengeno vizos išdavimo mokesčiu ir 
atitinkamu 60, 100 arba 140 EUR (atsižvelgiant į pageidaujamą įvažiavimų skaičių) Rusijos 
vizos mokesčiu, taikomu ES piliečiams, kuriems netaikomas EB ir Rusijos susitarimas dėl 
vizų išdavimo tvarkos supaprastinamo2. Be to, visos paraiškos dėl vizos išdavimo turi būti 
išnagrinėtos per 10 kalendorinių dienų (7 straipsnio 1 dalis).
Susitarime nustatyti kiti supaprastinamai, naudingi kelių kategorijų asmenims. 5 straipsnio 1 
dalyje teigiama, kad daugkartinės vizos, kurios galioja ne ilgiau kaip penkerius metus, 
išduodamos konkrečių kategorijų asmenims, taip pat ir:
„sutuoktiniams ir jaunesniems nei 21 metų arba išlaikomiems vaikams (tarp jų ir įvaikiams), 
lankantiems Europos Sąjungos arba Rusijos Federacijos piliečius, teisėtai gyvenančius 
Rusijos Federacijos arba valstybės narės teritorijoje, išduodant vizą, kurios terminas 
neviršija leidimo teisėtai gyventi galiojimo trukmės“. 
Viena vertus, šioje nuostatoje minimi pas sutuoktinius arba tėvus, kurie yra Rusijoje teisėtai 
gyvenantys ES piliečiai, atvykstantys ES piliečiai; kita vertus, minimi ir pas sutuoktinius arba 
tėvus, kurie yra ES valstybėje narėje teisėtai gyvenantys Rusijos piliečiai, atvykstantys 
Rusijos piliečiai. Peticijos pateikėja (nepaisant jos amžiaus), kaip pas motiną, kuri yra 
Rusijoje gyvenanti Rusijos pilietė, atvykstanti ES pilietė, iš tiesų nepatenka į susitarimo dėl 
vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo šios konkrečios nuostatos taikymo sritį. 

Kiekvienai susitariančiajai šaliai belieka supaprastinti vizų išdavimo savo piliečių šeimos 
nariams tvarką nepaisant kitos susitariančiosios šalies veiksmų. Taigi, nors Rusijos valdžios 
institucijos gali nevaržomos išduoti daugkartinę vizą ES piliečiui, kurio vienas iš tėvų yra 
Rusijoje gyvenantis Rusijos pilietis, minėtas susitarimas neįpareigoja jų tai daryti.

Atsižvelgdama į šią peticiją ir panašius ES piliečių, kurie yra Rusijos piliečių šeimos nariai, 
                                               
1 Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos susitarimas dėl vizų Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos 
piliečiams išdavimo tvarkos supaprastinamo, Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L129/27, 2007 5 17, 
paskelbtas http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:129:0027:0034:EN:PDF.
2 Kadangi Jungtinė Karalystė ir Airijos Respublika nedalyvauja bendrojoje vizų politikoje, šių valstybių narių 
piliečiams EB ir Rusijos susitarimas dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinamo netaikomas. 
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pateiktus klausimus Europos Komisija pateiks šį klausimą Rusijos valdžios institucijoms EB 
ir Rusijos jungtiniame komitete, sudarytame remiantis minėtu susitarimu dėl vizų išdavimo 
tvarkos supaprastinamo.“ 


