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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1172/2007, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Hans-Peter 
Schneider, par pretrunām starp Vācijas tiesību aktiem, kas attiecas uz 
ārvalstniekiem, no vienas puses, un Pamattiesību hartu, Cilvēktiesību un 
pamatbrīvību aizsardzības konvenciju (ECHR) un Direktīvu 2003/86/EK par 
tiesībām uz ģimenes atkalapvienošanos, no otras puses

Lūgumraksts Nr. 0916/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Eilert Marks, 
par ģimenes atkalapvienošanos

1. Lūgumrakstu kopsavilkums

Lūgumraksts Nr. 1172/2007:
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Vācijas Federatīvā Republika, transponējot Eiropas 
Savienības tiesību aktus un grozot imigrācijas tiesību aktus, nepieļaujamā veidā pārkāpj 
pamattiesības, proti, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju (ECHR) 
un Direktīvu 2003/86/EK. Viņš ir pārliecināts, ka pastāv diskriminācija attiecībā uz valodas 
prasībām (nevienlīdzīga attieksme), etnisko vai sociālo izcelsmi, jo ir novērojis, ka, 
piemēram, dzīvesbiedriem no Korejas nav jāpierāda sava vācu valodas prasme, turpretī 
dzīvesbiedriem no Taizemes jāuzrāda attiecīga rakstiska liecība. Viņš nesaprot, kādēļ valodas 
prasme ir priekšnoteikums vīzu izsniegšanai dzīvesbiedru atkalapvienošanās nolūkā, taču 
nodarbinātības nolūkā šāda noteikuma nav. Viņš uzskata, ka Vācijas iestāžu pieprasītais 
konkrētais valodas prasmes līmenis (vācu valodas A1 līmeņa sertifikāts) ir pārāk augsts un 
tādējādi ir pārkāpta Direktīva 2003/86/EK. Izcelsmes valstī ne vienmēr ir pieejami resursi 
valodas kursu apmeklēšanai, tādējādi dzīvesbiedru atkalapvienošanās tiek pārlieku ilgi 
novilcināta. Valodas prasmi vieglāk ir apgūt dzīvesbiedra mītnes valstī un ģimenes vidē. Viņš 
uzskata, ka jaunie noteikumi drīzāk veicina atstumtību, nevis integrāciju.

Lūgumraksts Nr. 1172/2007:
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Lūgumraksta iesniedzējs, kurš 2007. gadā apprecēja Ukrainas valstspiederīgo un vēlas ar to 
dzīvot kopā un dibināt ģimeni Vācijā, norāda, ka no šī nodoma izpildes viņu attur Vācijas 
varas iestāžu atteikums izsniegt vīzu viņa sievai. Eilert Marks lūdz Eiropas Parlamenta 
palīdzību, kas sievai ļautu pēc iespējas ātrāk viņam pievienoties.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 1172/2007: atzīts par pieņemamu 2008. gada 7. aprīlī.
Lūgumraksts Nr. 0916/2008:atzīts par pieņemamu 2008. gada 20. novembrī.

Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 26. oktobrī

„Lūgumraksti

Lūgumrakstu iesniedzēji ir Vācijas valstspiederīgie, kas dzīvo Vācijā. Viņi abi ir precējušies 
ar trešo valstu valstspiederīgajām, un viņu attiecīgās vīzu prasības ģimeņu atkalapvienošanās 
nolūkā tika noraidītas.

Pēc viena lūgumraksta iesniedzēja domām, ar Vācijas imigrācijas likumu prasību sniegt 
noteikta līmeņa valodas prasmju pierādījumu tiek pārkāpti Direktīvas 2003/86/EK1 par 
tiesībām uz ģimenes atkalapvienošanos noteikumi.

Piemērojamie Kopienas tiesību akti

Padomes 2003. gada 22. septembra Direktīva 2003/86/EK par tiesībām uz ģimenes 
atkalapvienošanos nekādā ziņā neattiecas uz Eiropas Savienības pilsoņiem, bet tikai uz trešo 
valstu valstspiederīgajiem, kas vēlas atkalapvienoties ar trešās valsts valstspiederības ģimenes 
locekli.

Saskaņā ar Direktīvas 2004/38/EK2 par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām 
brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā 3. panta 1. punktu to piemēro tikai tiem 
Savienības pilsoņiem, kas pārceļas uz dzīvi vai uzturas dalībvalstī, kurai tie nav valstiski 
piederīgi, un uz viņu ģimenes locekļiem, kuri tos pavada vai pārceļas kopā ar tiem.

Tādējādi uz „nemobilajiem” ES valstspiederīgajiem neattiecas Kopienas tiesību akti par 
ģimenes atkalapvienošanos. Uz to iespējamām tiesībām uz ģimeņu atkalapvienošanos attiecas 
valstu tiesību akti.”
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