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Lūgumrakstu komiteja

25.9.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0399/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Ünal Zeran
un kam pievienoti 105 paraksti, par bezvīzu režīmu Turcijas valstspiederīgajiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz Eiropas Kopienu Tiesas spriedumu lietā C-228/06 
(Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Vācija) 2006. gada 19. maija lūgums sniegt 
prejudiciālu nolēmumu — Mehmet Soysal, Cengiz Salkim un Ibrahim Savatli pret Vācijas 
Federatīvo Republiku —, piedaloties Bundesagentur für Arbeit), kas deklarē, ka EEK un 
Turcijas Asociācijas nolīguma papildprotokols ir jāinterpretē tādā nozīmē, ka Turcijas 
pilsoņiem, kas Vācijā sniedz pakalpojumus Turcijā izveidota uzņēmuma vārdā, nav 
nepieciešama vīza, lai iebrauktu Vācijā. Tāpēc lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas 
Parlamentu aicināt Komisiju, lai tā nodrošina, ka Eiropas Kopienu Tiesas spriedums 
nekavējoties tiek ievērots visās dalībvalstīs, lai apturētu pašreizējo nelikumīgo izturēšanos 
pret Turcijas pilsoņiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 23. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

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

„Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz Tiesas 2009. gada 19. februāra spriedumu lietā C-
228/06 Mehmet Soysal un Ibrahim Savatli. Viņš lūdz Eiropas Parlamentu aicināt Komisiju 
nodrošināt, lai Tiesas spriedums bez kavēšanās tiktu ievērots visās dalībvalstīs, un nodrošināt 
tūlītējus un saskaņotus ieceļošanas nosacījumus Turcijas valstspiederīgajiem.



PE429.646v01-00 2/3 CM\792282LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Saskaņā ar Padomes 2001. gada 15. marta Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo 
valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to 
trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (OV L 81, 21.3.2001., 1. lpp.), 
Turcijas valstspiederīgajiem nepieciešama vīza, lai ieceļotu Eiropas Savienībā.

Eiropas Kopienu Tiesas 2009. gada 19. februārī sniegtais spriedums lietā C-228/06 Mehmet 
Soysal un Ibrahim Savatli paredz, ka „1970. gada 23. novembrī Briselē parakstītā 
papildprotokola [1963. gada 12. septembra Līgumam par asociācijas izveidošanu starp EEK 
un Turciju], kas Kopienas vārdā ir noslēgts, apstiprināts un ratificēts ar Padomes 1972. gada 
19. decembra Regulu (EEK) Nr. 2760/72, 41. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka ar to 
tiek liegts sākot no šī protokola stāšanās spēkā ieviest prasību, ka tādiem Turcijas pilsoņiem 
kā prasītājiem pamata prāvā, lai ieceļotu dalībvalsts teritorijā, lai tur sniegtu pakalpojumus 
Turcijā dibināta uzņēmuma vārdā, ir jāsaņem vīza, ja attiecīgajā datumā šāda vīza netika 
prasīta”. Papildprotokola 41. pants nosaka atturēšanās no jebkādas darbības klauzulu, kas 
izvirza noteikumu, ka „Līgumslēdzējas puses atturas no jaunu brīvības veikt uzņēmējdarbību 
un pakalpojumu sniegšanas brīvības ierobežojumu ieviešanas”.

Iepriekš minētais noteikums jāinterpretē Līguma par asociācijas izveidošanu starp EEK un 
Turciju kontekstā, kas ievieš savstarpējas tiesības un pienākumus abām pusēm. Sadarbībā ar 
Padomi, dalībvalstīm un Turciju Komisija pašlaik analizē šo spriedumu, lai izdarītu 
piemērotus secinājumus. 

Jau tagad no šī sprieduma var secināt, ka principā Turcijas valstspiederīgajiem, kas dzīvo 
Turcijā un dodas uz dalībvalsti, lai tur sniegtu pakalpojumus Turcijā dibināta uzņēmuma 
vārdā, nav nepieciešama vīza, lai ieceļotu šīs dalībvalsts teritorijā, ja minētā dalībvalsts 
nepieprasīja šādu vīzu datumā, kad attiecībā uz to dalībvalsti stājās spēkā 1970. gada 
23. novembra papildprotokols. 

No šī sprieduma iepriekšēja novērtējuma, kas īpaši veikts, pamatojoties uz informāciju, ko 
Komisijai atsūtījušas dalībvalstis, šķiet, ka sešpadsmit dalībvalstis noteica pienākumu saņemt 
vīzu visiem Turcijas valstspiederīgajiem datumā, kad attiecībā uz tām stājās spēkā atturēšanās 
no jebkādas darbības klauzula; tāpēc tās neietekmē Soysal spriedums. No vienpadsmit citām 
dalībvalstīm, kas attiecīgajos datumos principā atbrīvoja Turcijas pilsoņus no pienākuma 
saņemt vīzu, septiņas nepieprasīja vīzu tiem Turcijas pilsoņiem, kas ieradās to teritorijā veikt 
apmaksātu darbību vai veikt profesionālu darbību. Tāpēc šķiet, ka atbrīvojums no vīzas 
prasības noteiktos apstākļos attiecas tikai uz tiem Turcijas valstspiederīgajiem, kas dodas uz 
dažām Šengenas valstīm (t. i., Vāciju un Dāniju), kā arī Apvienoto Karalisti un Īriju, lai tur 
sniegtu pakalpojumus.

Lai precizētu Soysal sprieduma nozīmi, Komisija drīzumā pieņems „Vadlīnijas par Turcijas 
pilsoņu pārvietošanos, kas šķērso ES dalībvalstu ārējās robežas, lai sniegtu pakalpojumus 
ES”, kas tiks iekļautas kā atjauninātā versija Komisijas 2006. gada 6. novembra ieteikumam 
par kopējas „Robežsargu rokasgrāmatas (Šengenas rokasgrāmatas)” izveidi dalībvalstu 
kompetento iestāžu lietošanai, veicot personu kontroli uz robežas (C(2006) 5186 galīgā 
redakcija). Šis dokuments vispirms ir paredzēts dalībvalstu robežsargiem, un tas arī palīdzēs 
dalībvalstu konsulātiem, atbildot uz jautājumiem par Tiesas 2009. gada 19. februāra
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sprieduma sekām. Pirms pieņemšanas tās kopīgi izskatītas un apspriestas ar dalībvalstīm un 
Turciju.”


