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Lūgumrakstu komiteja

25.9.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1443/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā L. G., par 
īpašām tiesībām saņemt ES-Krievijas vīzu pirmās pakāpes radiniekiem, kam ir 
cita valstspiederība

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka nolīgums starp ES un Krieviju par vīzu elastīgāku 
izsniegšanas kārtību, kas stājās spēkā 2007. gada 1. jūnijā, ir diskriminējošs attiecībā uz 
ģimenes locekļiem, kam ir cita pilsonība. Ģimenes locekļi, kam ir tāda pati pilsonība, var 
pieprasīt daudzkārtējās ieceļošanas vīzu ar derīguma termiņu līdz pieciem gadiem, bet 
lūgumraksta iesniedzējai, kas ir Vācijā dzīvojoša Vācijas pilsone un kurai regulāri 
nepieciešams ceļot uz Krieviju, lai aprūpētu savu māti, kas ir Krievijā dzīvojoša Krievijas 
pilsone, katru reizi jāpieprasa tūrista vīza. Lūgumraksta iesniedzēja lūdz veikt grozījumus ES 
un Krievijas nolīgumā par vīzu izsniegšanas kārtību, iekļaujot daudzkārtējās ieceļošanas vīzu 
izsniegšanas noteikumos pirmās pakāpes radiniekus un piešķirot tiem tiesības ceļot uz 
Krieviju, kad vien tas nepieciešams.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 10. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

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

„Lūgumraksta iesniedzēja, Vācijā dzīvojoša Vācijas pilsone, kuras 86 gadus vecā māte ir 
Krievijā dzīvojoša Krievijas pilsone, atzīmē, ka ES un Krievijas nolīgums par vīzu režīma 
atvieglināšanu paredz daudzkārtējas ieceļošanas Šengenas vīzu izsniegšanu, kas derīgas līdz 
pieciem gadiem, Krievijas pilsoņiem, kas ir Krievijas pilsoņu, kas legāli dzīvo ES dalībvalstī, 
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laulātie vai bērni.

Pretēji tam nolīgums neparedz daudzkārtējas ieceļošanas Krievijas vīzu izsniegšanu ES 
pilsoņiem, kas ir Krievijā dzīvojošu Krievijas pilsoņu laulātie vai bērni. Lūgumraksta 
iesniedzēja uzskata, ka situācija ir diskriminējoša attiecībā pret ģimenēm, kuras locekļiem ir 
dažādas valstspiederības, un aicina atsākt sarunas par vīzu režīma atvieglināšanas nolīgumu, 
lai paredzētu speciālus atvieglojumus dažādu valstspiederību tuvākajiem ģimenes locekļiem.

Turklāt lūgumraksta iesniedzēja atgādina, ka, atbildot uz viņas iepriekšējo Lūgumrakstu 
(Nr. 766/2005), Komisija paziņoja, ka ES un Krievijas vīzu režīma atvieglināšanas nolīgums 
paredz atvieglojumus. Tomēr lūgumraksta iesniedzēja, iebilst, ka viņa nav saņēmusi nekādus 
atvieglojumus.

ES un Krievijas vīzu režīma atvieglināšanas nolīgums1 stājās spēkā 2007. gada 1. jūnijā. 
Nolīgums atvieglo īstermiņa vīzu izsniegšanu (uzturēšanās līdz 90 dienām 180 dienu laika 
posmā) visiem ES un Krievijas pilsoņiem, pamatojoties uz savstarpējību.
Visiem vīzu pieprasītājiem maksa par vīzu pieteikumu izskatīšanu ir samazināta līdz EUR 35 
(6. panta 1. punkts) salīdzinājumā ar vispārējo Šengenas vīzu pieteikumu izskatīšanu maksu, 
kas ir EUR 60, un Krievijas vīzu pieteikumu izskatīšanu maksu, kas ir EUR 60, EUR 100 vai 
EUR 140 (atkarībā no pieprasītā iebraukšanas reižu skaita), kura tiek uzlikta ES pilsoņiem, uz 
kuriem neattiecas ES un Krievijas nolīgums par vīzu režīma atvieglināšanu2. Turklāt visus 
vīzu pieteikumus ir jāizskata 10 kalendāro dienu laikā (7. panta 1. punkts).
Pie tam saskaņā ar nolīgumu vairākas personu kategorijas var izmantot papildu 
atvieglojumus. Tā 5. panta 1. punkts paredz daudzkārtējas ieceļošanas vīzu izsniegšanu, kas 
derīgas līdz pieciem gadiem, noteiktām personu kategorijām, ieskaitot:
„laulātajiem, bērniem (tostarp adoptētiem), kas ir jaunāki par 21 gadu vai atrodas apgādībā, 
kas apmeklē Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas pilsoņus, kuri likumīgi uzturas 
Krievijas Federācijas vai dalībvalstu teritorijā — ar derīguma termiņu, kas nepārsniedz 
termiņu, līdz kuram minētajām personām atļauts likumīgi uzturēties”.
Šis noteikums, no vienas puses, attiecas uz ES pilsoņiem, kas apmeklē laulātos vai vecākus, 
kas ir ES pilsoņi, kuri likumīgi dzīvo Krievijā, un, no otras puses, uz Krievijas pilsoņiem, kas 
apmeklē laulātos vai vecākus, kas ir Krievijas pilsoņi, kuri likumīgi dzīvo ES dalībvalstī. Kā 
uz ES pilsoni, kas apmeklē Krievijā dzīvojošu Krievijas valstspiederības vecāku, uz 
lūgumraksta iesniedzēju (neatkarīgi no viņas vecuma) neattiecas šis īpašais nolīguma par vīzu 
režīma atvieglināšanu noteikums.

Katras līgumslēdzējas puses ziņā ir vīzu izsniegšanas atvieglināšana tās pilsoņu ģimenes 
locekļiem neatkarīgi no otras puses prakses. Attiecīgi, lai arī Krievijas varas iestādes var brīvi 
izvēlēties, vai izsniegt daudzkārtējas ieceļošanas vīzu ES pilsonim, kura vecāks ir Krievijā 
dzīvojošs Krievijas pilsonis, iepriekš minētais nolīgums tām neuzliek par pienākumu to darīt.

Ņemot vērā šo lūgumrakstu un līdzīgus jautājumus, kas saņemti no ES pilsoņiem, kas ir 

                                               
1 Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par vīzu atvieglinātu izsniegšanu Eiropas Savienības 
un Krievijas Federācijas pilsoņiem, OV L 129, 17.5.2007., 27. lpp., pieejams: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:129:0027:0034:EN:PDF.
2 Tā kā Apvienotās Karaliste un Īrijas Republika nepiedalās kopējā vīzu politikā, uz šo dalībvalstu pilsoņiem 
neattiecas ES un Krievijas nolīgums par vīzu režīma atvieglināšanu.



CM\792087LV.doc 3/3 PE429.598v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

Krievijas pilsoņu ģimenes locekļi, Eiropas Komisija tomēr apskatīs šo jautājumu ES un 
Krievijas Apvienotās komitejas ietvaros, kas izveidota ar iepriekš minēto nolīgumu par vīzu 
režīma atvieglināšanu.”


