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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0305/2009, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā Marisa Pignolo, 
par personu brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja — Itālijas valstspiederīgā, kas kopš bērnības dzīvo Beļģijā —
apprecējās ar Senegālas valstspiederīgo. Beļģijas imigrācijas iestādes atsaka viņas vīram vīzu 
ieceļošanai Beļģijas teritorijā. Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka ģimenes atkalapvienošanai 
nepieciešamās vīzas iegūšanas šķērslis ir fakts, ka viņa ir Beļģijā dzīvojoša Itālijas pilsone; tā 
ir uzskatāma par diskrimināciju valstspiederības dēļ.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 15. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

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

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzēja, kura ir dzimusi Beļģijā, bet kurai ir Itālijas valstspiederība, 
2008. gada 4. aprīlī Dakarā apprecējās ar Senegālas valstspiederīgo. Viņš ir saskāries ar 
šķēršļiem, piesakoties vīzai, lai pievienotos savai sievai Beļģijā, kur vietējās varas iestādes ir 
atteikušās reģistrēt pāra laulību un ir devušas norādes reģistrēties Itālijā. Lūgumraksta 
iesniedzēja apgalvo, ka viņa saskaras ar problēmām savas Itālijas valstspiederības un 
dzīvesvietas Beļģijā dēļ. 

Komisijas komentāri 
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Komisija norāda, ka uz šo gadījumu attiecas Direktīva 2004/38/EK. Saskaņā ar direktīvu 
ģimenes locekļiem ir tiesības pavadīt ES pilsoni uz dalībvalsti, kas nav šī ES pilsoņa 
pilsonības valsts, vai pievienoties viņam. Šīs tiesības izriet no to radniecības ar ES pilsoni.

Kā noteikts direktīvas 5. panta 2. punktā, Beļģija gadījumos, kad ES pilsonis izmanto tiesības 
brīvi pārvietoties un uzturēties ES teritorijā, saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 539/2001 var 
pieprasīt ģimenes loceklim, kurš ir trešās valsts pilsonis, uzrādīt ieceļošanas vīzu. 

Eiropas Kopienu Tiesa atzinusi1, ka iepriekš minētajiem ģimenes locekļiem ir tiesības ieceļot 
dalībvalsts teritorijā, kā arī saņemt šim nolūkam paredzētu ieceļošanas vīzu. Dalībvalstīm ir 
šīm personām jāsniedz visa iespējamā palīdzība nepieciešamo vīzu iegūšanā, kuras jāizsniedz 
bez maksas un pēc iespējas īsākā laikā, piemērojot paātrināto procedūru.

Tomēr tiesības iegūt ieceļošanas vīzu nav neierobežotas, jo Kopienas tiesību akti sniedz 
iespēju dalībvalstīm atteikt ES pilsonim ieceļošanas vīzu tiesību ļaunprātīgas izmantošanas 
vai krāpšanas gadījumā vai gadījumā, kad tie apdraud sabiedriskās kārtības, valsts drošības 
vai sabiedrības veselības prasības Direktīvas 2004/38/EK VI nodaļas nozīmē.

Šķiet, ka lūgumraksta iesniedzējas vīra vīzas pieteikums ticis noraidīts, pamatojoties uz to, ka 
laulība nav reģistrēta Itālijā. Direktīva nesniedz šādas papildu prasības, kas var radīt šķērsli, 
lai brīvi pārvietotos.

2009. gada 2. jūlijā Komisija pieņēma norādījumus2, kā labāk transponēt un piemērot 
Direktīvu 2004/38/EK. Norādījumi precizēja, ka, lai arī nepastāv Kopienas noteikumi par 
laulību atzīšanu starp dalībvalstīm, jebkur pasaulē likumīgi noslēgtas laulības principā jāatzīst 
direktīvas piemērošanas nolūkā, lai gan pastāv daudz kritēriju laulības likumīguma un mērķa 
izvērtēšanai.”

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

1097. lpp.).
2 COM (2009) 313 galīgā redakcija.


