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Temats: Lūgumraksts Nr. 0750/2009, ko  iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais 
Benjamin Wilson, par to, kā imigrācijas dienesta darbinieki Dublinas lidostā 
nepareizi piemēro EK

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs — Apvienotās Karalistes pilsonis, kas precējies ar Singapūras 
pilsoni, kurai ir Apvienotās Karalistes uzturēšanās atļauja, — uzskata, ka Īrijas imigrācijas 
dienesta darbinieki Dublinas lidostā nepārzina EK Direktīvu 2004/38 un to nepiemēro. 
Lūgumraksta iesniedzējs paskaidro, ka viņš un viņa sieva devās uz Īriju īsa apmeklējuma 
nolūkā. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja teikto Dublinas lidostā Īrijas darbinieki pieprasīja, 
lai viņa sieva, kurai vajadzēja saņemt zīmogu pasē, ieņem rindu, kas paredzēta ārpuskopienas 
valstu pilsoņiem. Lūgumraksta iesniedzējs informēja Īrijas darbinieku un viņa priekšnieku, ka 
atbilstoši iepriekšminētajai direktīvai viņa sievas pasi nevajag apzīmogot, tomēr abi 
darbinieki, kā likās, nebija informēti par šiem noteikumiem un atļāva lūgumraksta iesniedzēja 
sievai ienākt bez zīmoga tikai tad, kad viņš piedraudēja sūdzēties Eiropas Komisijai. 
Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu nodrošināt, ka EK Direktīvas 2004/38 
noteikumi ir zināmi un tiek pienācīgi piemēroti visās dalībvalstīs, un iesaka sastādīt visiem ES 
robeždienestu darbiniekiem paredzētu „imigrācijas rokasgrāmatu”.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 5. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 17. decembrī

„Lūgumraksta iesniedzējs, Apvienotās Karalistes valstspiederīgais, sūdzas par iespējami 
prettiesisku Īrijas imigrācijas dienesta darbinieku attieksmi, ar ko viņam nācās saskarties 
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Dublinas lidostā. Īrijas varas iestāžu pārstāvji vēlējās viņa sievas pasē iespiest iebraukšanas 
zīmogu, bet vēlāk mainīja savus nodomus. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Īrijas varas 
iestāžu pārstāvji rīkojās rupji un ka viņiem būtu jāsaņem labāka apmācība par Īrijas un 
Kopienas tiesību aktiem.

EK līguma 18. pantā noteikts, ka ikvienam Savienības pilsonim ir tiesības brīvi pārvietoties 
un pastāvīgi uzturēties dalībvalstu teritorijā, ievērojot minētajā līgumā noteiktos 
ierobežojumus un nosacījumus, kā arī tā īstenošanai paredzētos pasākumus. Attiecīgie 
ierobežojumi un nosacījumi ir atrodami Direktīvā 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu 
ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā.

Direktīvas 5. panta 3. punktā ir noteikts, ka uzņēmēja dalībvalsts neiespiež zīmogu par 
ieceļošanu vai izceļošanu to ģimenes locekļu pasēs, kas nav nevienas dalībvalsts piederīgie, ja 
tie uzrāda 10. pantā paredzēto uzturēšanās atļauju.

Kā norādīja lūgumraksta iesniedzējs, šis noteikums ir pareizā veidā transponēts Īrijas tiesību 
aktos, un šis incidents, šķiet, ir atsevišķs gadījums, kad Īrijas varas iestādes kļūdaini piemēro 
valsts un Kopienas tiesību aktus.

Trešo valstu valstspiederīgajiem ģimenes locekļiem, kas ceļo kopā ar ES pilsoņiem, jābūt 
tiesībām izmantot šīs joslas saskaņā ar direktīvas 24. panta 1. punktu. Attiecībā uz Šengenas 
zonu tas ir noteikts Šengenas Robežu kodeksa 9. panta 2. punkta a) apakšpunktā1. Šis kodekss 
Īrijai nav saistošs.

Nav tādu Kopienas tiesību aktu, ko varētu attiecināt uz „imigrācijas rokasgrāmatu” un 
imigrācijas dienesta darbinieku pienākumu izpildi. Attiecībā uz Šengenas dalībvalstīm 
2006. gadā tika pieņemta „Praktiskā rokasgrāmata robežsargiem”2. Rokasgrāmatā arī ir 
noteikts, ka visiem ceļotājiem ir tiesības saņemt informāciju par pārbaudes raksturu, kā arī 
saņemt profesionālu, draudzīgu un pieklājīgu attieksmi saskaņā ar piemērojamiem 
starptautiskajiem, Kopienas un valsts tiesību aktiem. Šī rokasgrāmata Īrijai nav saistoša.

Komisijai nav tiesību iejaukties Īrijas varas iestāžu darbā attiecībā uz robežkontroles darbības 
aspektiem, kā to var secināt saskaņā ar Protokolu (Nr. 3) par Eiropas Kopienas dibināšanas 
līguma 14. panta konkrētu aspektu piemērošanu Apvienotajai Karalistei un Īrijai (1997). 
Iespējamais Īrijas imigrācijas dienesta darbinieku zināšanu trūkums par piemērojamiem 
Kopienas tiesību aktiem raisa nožēlu, tomēr Īrijas kompetencē ir nodrošināt, ka tās imigrācijas 
dienesta darbinieki pārzina valsts un Kopienas tiesību aktus.”

                                               
1 1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regula (EK) Nr. 562/2006, ar kuru 

ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār 
robežām (Šengenas Robežu kodekss), OV L 105, 13.4.2006.

2 Komisijas Ieteikums, ar kuru izveido kopēju „Praktisko rokasgrāmatu robežsargiem 
(Šengenas rokasgrāmatu)”, ko paredzēts izmantot dalībvalstu kompetentajām iestādēm, 
veicot personu robežkontroli (C(2006) 5186 galīgā redakcija).


