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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1114/2009, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Amedeo 
Intonti, par vīzu noteikumu noskaidrošanu trešo valstu pilsoņiem, kam ir ģimenes 
saites ar ES pilsoņiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs Itālijas varas iestādēm lūdz informāciju par vīzas iegūšanas 
procedūru trešās valsts pilsonim, kas ir viņa sievas ģimenes loceklis, lai apmeklētu Itāliju. 
Viņš saņēma neskaidras un pretrunīgas atbildes un uzskata, ka tā ir mulsināšana vairāku 
iespējamu iemeslu dēļ.

2. Pieņemamība

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

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 19. februārī

„Pašreizējie noteikumi, kas regulē īstermiņa uzturēšanās Šengenas vīzu izsniegšanu, ir 
izklāstīti Kopīgajā konsulārajā instrukcijā (CCI) (OV C 326, 22.12.2005. un OV L 131, 
28.5.2009.), taču šajā instrukcijā ietverta tikai viena īpaša atsauce uz sabiedrībai sniedzamo 
informāciju, proti, VII daļas 1.8. punktā noteikts, ka „dalībvalstu diplomātiskās 
pārstāvniecības un konsulārie dienesti sniedz sabiedrībai precīzu informāciju par to, kā 
pieteikt apmeklējumu un iesniegt pieteikumu”. Tādējādi Savienības tiesību aktos dalībvalstīm 
nav noteikts pienākums sniegt atbilstošu informāciju.

Regula (EK) Nr. 810/2009, ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (OV L 243, 15.9.2009.) un 
ar ko cita starpā atceļ CCI, stājās spēkā 2009. gada 5. oktobrī, un to piemēros no 2010. gada 
5. aprīļa. Tajā ir ietverts īpašs pants, kurā uzskaitīta dažāda veida informācija, kas jāsniedz 
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sabiedrībai. Darbības instrukcijas tiesību normu piemērošanai būs ietvertas „Rokasgrāmatā 
konsulārā darba organizēšanai un sadarbībai Šengenas jomā”, tostarp atsauce uz īpašo 
informāciju, kas jāsniedz vīzas pieteikumu iesniedzējiem, kuri ir arī ES pilsoņu ģimenes 
locekļi. Rokasgrāmatas projekts pašlaik tiek gatavots regulatīvajā komitoloģijas procedūrā un 
tiks pieņemts ar Komisijas lēmumu 2010. gada sākumā.

Direktīvā ir noteikts, ka „dalībvalstis sniedz [ģimenes locekļiem, uz kuriem attiecas direktīva] 
visas pienācīgās iespējas iegūt vajadzīgo vīzu”, bet tajā nav ietverta neviena īpaša norāde 
attiecībā uz informāciju, kas dalībvalstīm jāsniedz sabiedrībai. Tādējādi, lai arī Itālijas varas 
iestādes ir sniegušas sabiedrībai nepietiekamu informāciju, nevar uzskatīt, ka tās būtu 
pārkāpušas Kopienas noteikumus šajā jautājumā.

Attiecībā uz lūgumrakstā skarto jautājumu par vīzu uzmanība ir pievērsta faktam, ka 
Direktīva 2004/38/EK neattiecas uz ES pilsoņu ģimenes locekļiem, kuri pievienojas ES 
pilsoņiem to izcelsmes valstī (piemēram, Moldovas valstspiederīgais, kas ir Itālijas 
valstspiederīgā ģimenes loceklis un pievienojas Itālijas valstspiederīgajam, kurš dzīvo Itālijā), 
taču tā attiecas uz tiem ES pilsoņu ģimenes locekļiem, kas kopā ar ES pilsoni ieceļo 
dalībvalstī, kura nav šā ES pilsoņa izcelsmes valsts (piemēram, Moldovas valstspiederīgais, 
kas ir Rumānijas valstspiederīgā(-s) dzīvesbiedrs(-e) un kopā ar viņu ieceļo Itālijā).”


