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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

26.10.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: – Peticija Nr. 1172/2007 dėl Vokietijos teisės aktų, kuriais reglamentuojamas
užsienio piliečių statusas, nesuderinamumo su Pagrindinių teisių chartija, 
Europos žmogaus teisių apsaugos konvencija ir Direktyva 2003/86/EB dėl 
teisės į šeimos susijungimą, kurią pateikė Vokietijos pilietis Hans-Peter 
Schneider

– Peticija Nr. 0916/2008 dėl šeimos susijungimo, kurią pateikė Vokietijos 
pilietis Eilert Marks

1. Peticijos santrauka

Peticija Nr. 1172/2007
Peticijos pateikėjas aiškina, kad perkeldama Europos teisės aktus ir iš dalies keisdama 
Vokietijos Federacinės Respublikos teisės aktus Vokietija neleistinai pažeidžia pagrindines 
teises, konkrečiai – Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos ir 
Direktyvos 2003/86/EB nuostatas. Jis teigia, kad diskriminuojama pagal reikalavimus mokėti 
kalbą (nevienodas statusas), etninę ir socialinę kilmę. Jis pastebi, kad, pavyzdžiui, sutuoktiniai 
iš Korėjos neprivalo įrodyti, kad gerai moka vokiečių kalbą, o sutuoktiniai iš Tailando privalo 
pateikti rašytinių kalbos mokėjimo įrodymų. Jis nesupranta, kodėl reikalavimai mokėti kalbą 
taikomi išduodant vizas, kad vienas sutuoktinis galėtų atvykti pas kitą, o įsidarbinimo tikslu 
jie netaikomi. Jis mano, kad konkretus Vokietijos institucijų reikalaujamas kalbos mokėjimo 
lygis (vokiečių kalbos pažymėjimas A1) yra per aukštas ir taip pažeidžiama Direktyva 
2003/86/EB. Kilmės šalyje ne visada yra išteklių kalbos mokymosi kursams baigti, todėl 
sutuoktiniams be reikalo ilgai neleidžiama atvykti vienam pas kitą. Kalbos įgūdžių lengviau 
įgyti sutuoktinio gyvenamosios vietos šalyje ir šeimos aplinkoje. Jis teigia, kad naujosiomis 
taisyklėmis skatinama ne integracija, o atskirtis.
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Peticija Nr. 0916/2008
Peticijos pateikėjas, 2007 m. susituokęs su ukrainiete, norintis su ja gyventi ir auginti vaikus 
Vokietijoje, nurodo, kad Vokietijos institucijos jam neleidžia to daryti, nes atsisako jo 
sutuoktinei išduoti vizą. Todėl jis siekia Europos Parlamento pagalbos, kad jo sutuoktinė kuo 
greičiau galėtų pas jį atvykti.

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 1172/2007 paskelbta priimtina 2008 m. balandžio 7 d.
Peticija Nr. 916/2008 paskelbta priimtina 2008 m. lapkričio 20 d.

Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 
6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. spalio 26 d.

„Peticijos

Peticijų pateikėjai yra Vokietijos piliečiai, gyvenantys Vokietijoje. Jie abu susituokę su 
trečiųjų šalių pilietėmis, kurių atitinkami prašymai šeimos susijungimo tikslu išduoti vizas 
atmesti.

Peticijų pateikėjų nuomone, Vokietijos imigracijos teisės aktuose nustatytu reikalavimu 
įrodyti tam tikrą kalbos mokėjimo lygį pažeidžiamos Direktyvos 2003/86/EB1 nuostatos dėl 
teisės į šeimos susijungimą.

Taikytina Bendrijos teisė

2003 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyva 2003/86/EB dėl teisės į šeimos susijungimą taikoma 
tik trečiųjų šalių piliečiams, siekiantiems atvykti pas savo šeimos narius trečiųjų šalių 
piliečius. Europos Sąjungos piliečiams ji apskritai netaikoma.

Direktyvos 2004/38/EB2 dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi 
valstybių narių teritorijoje 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad ji taikoma tik tiems ES 
piliečiams, kurie persikelia į valstybę narę arba gyvena valstybėje narėje, kurios piliečiai jie 
nėra, ir kartu su jais arba pas juos į tą valstybę narę vykstantiems jų šeimų nariams. 

Taigi „nejudiems“ ES piliečiams Bendrijos teisės aktai, kuriais reglamentuojamas šeimos 
susijungimas, netaikomi. Galima jų teisė į šeimos susijungimą ir toliau reglamentuojama 
nacionalinės teisės aktais.“

                                               
1 OL L 251, 2003 10 3, p. 12.
2 OL L 158, 2004 4 30, p. 77.


