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pilietė Marisa Pignolo

1. Peticijos santrauka 

Peticijos pateikėja iš Italijos, nuo kūdikystės gyvenusi Belgijoje, ištekėjo už Senegalo piliečio. 
Belgijos imigracijos institucijos atsisako išduoti jos vyrui įvažiavimo į Belgijos teritoriją vizą. 
Peticijos pateikėja tvirtina, kad problema gauti šeimos susijungimo vizą jai kilo dėl to, kad ji 
yra Belgijoje gyvenanti italė, o tai yra diskriminavimas dėl pilietybės.

2. Priimtinumas 

Paskelbta priimtina 2009 m. birželio 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

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

„Peticija

Peticijos pateikėja, kuri gimė Belgijoje, bet turi Italijos pilietybę, 2008 m. balandžio 4 d. 
Dakare ištekėjo už Senegalo piliečio. Jam kilo kliūčių prašant išduoti vizą, kurią turėdamas jis 
galėtų gyventi su savo žmona Belgijoje, kurios vietos valdžios institucijos atsisakė registruoti 
poros santuoką ir nurodė jiems santuoką registruoti Italijoje. Peticijos pateikėja tvirtina, kad 
problemos jai kilo dėl jos Italijos pilietybės ir fakto, kad ji gyvena Belgijoje. 

Komisijos pastabos

Komisija nurodo, kad aptariamam atvejui taikoma Direktyva 2004/38/EB. Remiantis šia 
direktyva šeimos nariai turi teisę lydėti ES pilietį arba prie jo prisijungti valstybėje narėje, 
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kuri nėra ES piliečio pilietybės valstybė. Ši teisė atsiranda dėl jų šeiminio ryšio su ES piliečiu.

Kaip nustatyta direktyvos 5 straipsnio 2 dalyje, jei ES pilietis naudojasi teise laisvai judėti ir 
gyventi Belgijos teritorijoje, Belgija gali reikalauti, kad šeimos narys, trečiosios šalies pilietis, 
turėtų įvažiavimo vizą pagal Reglamentą (EB) Nr. 539/2001. 

Kaip patvirtino Europos Teisingumo Teismas1, tokie šeimos nariai ne tik turi teisę atvykti į 
valstybės narės teritoriją, bet ir tuo tikslu gauti įvažiavimo vizą. Valstybės narės tokiems 
asmenims sudaro galimybę gauti būtinas vizas. Tokios vizos turi būti išduodamos 
nemokamai, kuo greičiau ir skubos tvarka.

Tačiau teisė gauti įvažiavimo vizą nėra besąlyginė, nes pagal Bendrijos teisę leidžiama 
valstybėms narėms neišduoti ES piliečiui įvažiavimo vizos piktnaudžiavimo ar apgavystės 
atveju arba jei jis kelia pavojų viešos politikos, viešojo saugumo ar visuomenės sveikatos 
nuostatoms, kaip apibrėžta Direktyvos 2004/38/EB VI skyriuje.

Panašu, kad peticijos pateikėjos sutuoktinio prašymas išduoti vizą nebuvo priimtas dėl to, kad 
santuoka nebuvo įregistruota Italijoje. Direktyvoje nėra papildomų reikalavimų, kurie galėtų 
tapti kliūtimi laisvam judėjimui.

2009 m. liepos 2 d. Komisija priėmė gaires2, skirtas geresniam Direktyvos 2004/38/EB 
nuostatų perkėlimui į nacionalinę teisę ir taikymui. Gairėse buvo paaiškinta, kad nors ir nėra 
Bendrijos taisyklių, kurios reguliuotų santuokų pripažinimą valstybėse narėse, bet kur 
pasaulyje teisėtai sudarytos santuokos turi būti pripažįstamos taikant šią direktyvą, nors ir yra 
daug santuokos teisėtumo ir tikslo vertinimo kriterijų.“

                                               
1 Žr. taip pat 2006 m. sausio 31 d. ETT sprendimą byloje C-503/03 Komisija prieš Ispaniją (2006, p. 

I-1097).
2 COM(2009)313 galutinis.


