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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0436/2009, ko iesniedza Albānijas valstspiederīgais R. L., par 
Itālijas varas iestāžu iespējamu pārkāpumu, neievērojot Padomes Direktīvu 
2003/86/EK par tiesībām uz ģimenes atkalapvienošanos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Itālijas valsts tiesību aktu noteikumi par ģimenes 
atkalapvienošanos (Bossi-Fini 2002. gada tiesību akts Nr. 189) ir pretrunā ar Padomes 
Direktīvu 2003/86/EK par tiesībām uz ģimenes atkalapvienošanos. Lūgumraksta iesniedzējs 
jo īpaši atsaucas uz minētās direktīvas 4. panta 2. punktu, kurā noteikts, ka dalībvalstis var 
atļaut iebraukt valstī un uzturēties ierosinātāja vai viņa laulātā pirmās pakāpes radiniekiem, ja 
viņi ir to apgādājamie un nesaņem atbilstošu ģimenes pabalstu izcelsmes valstī. Lūgumraksta 
iesniedzēja lūdz Eiropas Parlamentu izskatīt šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 26. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

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

„Lūgumraksta iesniedzējs izvirza jautājumus attiecībā uz Direktīvas 2003/86/EK par tiesībām 
uz ģimenes atkalapvienošanos īstenošanu Itālijā. Lūgumraksta iesniedzējs īpaši norāda uz 
Itālijas tiesību aktu atbilstību Ģimenes atkalapvienošanās direktīvas 4. panta 2. punktam. 

Direktīva 2003/86/EK ir transponēta Itālijas 2007. gada 8. janvāra Likumdošanas dekrētā 
Nr. 5 un vēlāk Itālijas 2008. gada 3. oktobra Likumdošanas dekrētā Nr. 160, kas groza Itālijas 
1998. gada 3. oktobra Likumdošanas dekrētu Nr. 286 (Testo Unico delle disposizioni 
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concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz Direktīvas 2003/86/EK par tiesībām uz ģimenes 
atkalapvienošanos 4. panta 2. punkta a) apakšpunktu, kurā ir teikts:

2. Saskaņā ar šo direktīvu un ievērojot IV nodaļā izklāstītos noteikumus, dalībvalstis ar 
tiesību aktiem vai noteikumiem, var atļaut šādu ģimenes locekļu ieceļošanu un 
uzturēšanos: 

a) apgādnieka vai viņa vai viņas laulātā pirmās pakāpes radinieki taisnā augšupējā 
līnijā, ja tie ir atkarīgi no apgādnieka un nesaņem pienācīgu ģimenes atbalstu izcelsmes 
valstī;

Saskaņā ar šo noteikumu, papildus ģimenes kodolam dalībvalstis var atzīt par ģimenes 
locekļiem apgādnieka atkarīgos vecākus, „ievērojot IV nodaļā izklāstītos noteikumus”. Tātad,
tiklīdz dalībvalstis nolemj dot šo iespēju, tiek piemēroti direktīvas pamatnoteikumi.
Itālija nolēma izmantot šo iespēju. Itālijas 2008. gada 3. oktobra Likumdošanas dekrēta 
Nr. 160, kas stājās spēkā 2003. gada 5. novembrī, 1. panta a) un d) apakšpunktā ir teikts:

„Ārvalstnieks var lūgt atkalapvienošanos ar šādiem ģimenes locekļiem:

d) apgādājamiem vecākiem, ja viņiem izcelsmes valstī nav citu bērnu, vai arī viņi ir 
vecāki par 65 gadiem, un citi bērni nespēj viņus uzturēt dokumentētu un nopietnu 
veselības problēmu dēļ.”

Īsumā šis noteikums attiecas uz pirmās pakāpes radiniekiem taisnā augšupējā līnijā, kuriem 
to izcelsmes valstī nav neviena cita dēla/meitas vai, pārsniedzot 65 gadu vecumu, citiem 
dēliem/meitām nav iespējams tos atbalstīt nopietnu un dokumentētu veselības problēmu 
dēļ.

Ņemot vērā dalībvalstu rīcības brīvību transponēt šo fakultatīvo noteikumu, Komisija uzskata, 
ka Itālijas 2008. gada 3. oktobra Likumdošanas dekrēta Nr. 160 1. panta a) un d) apakšpunkts 
nav pretrunā ar Direktīvas 2003/86/EK par tiesībām uz ģimenes atkalapvienošanos 4. panta 
2. punkta a) apakšpunktu.”


