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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1092/2009, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais Dimitri 
Tchernitchenko, par Francijas varas iestāžu atteikumu izsniegt ilgtermiņa vīzu 
viņa mātei, kura ir Ukrainas pilsone

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, Francijas pilsonis, uzskata, ka Francijas konsulāta Kijevā lēmums 
noraidīt viņa mātes (Ukrainas pilsone) ilgtermiņa vīzas pieteikumu pārkāpj tiesību aktus par 
ģimenes atkalapvienošanos. Lūgumraksta iesniedzējs paskaidro, ka viņa māte jau ir veikusi 
visus nepieciešamos pasākumus, lai saņemtu ilgtermiņa vīzu kā Francijas valstspiederīgā 
priekštece, bet nevarēja gaidīt šī procesa pabeigšanu Francijā, jo ģimenes apstākļu dēļ viņai 
2003. gadā bija jāatgriežas Ukrainā. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja pausto viņa māte, 
kurai ir 70 gadu, pašlaik Kijevā atrodas viena pati. 2009. gada 16. martā viņš sūdzējās par 
Francijas konsulāta lēmumu, bet nav saņēmis atbildi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 19. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

„Lūgumraksta iesniedzējs ir Francijas valstspiederīgais, kas dzīvo Francijā. Viņa māte, kas ir 
Ukrainas valstspiederīgā, iesniedza pieteikumu ilgtermiņa vīzas saņemšanai, lai pievienotos 
savam dēlam Francijā, taču viņas pieteikums tika noraidīts. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, 
ka tādējādi ir pārkāptas viņa tiesības uz ģimenes atkalapvienošanos.

Padomes 2003. gada 22. septembra Direktīva 2003/86/EK par tiesībām uz ģimenes 
atkalapvienošanos neattiecas uz Ukrainas pilsoņiem, bet tikai uz tiem trešo valstu 
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valstspiederīgajiem, kas vēlas atkalapvienoties ar trešās valsts valstspiederības ģimenes 
locekļiem.

Saskaņā ar Direktīvas 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām 
brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā 3. panta 1. punktu to piemēro tikai tiem 
ES 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 Kopienas tiesību akti par ģimenes atkalapvienošanos neattiecas uz tiem ES valstu 
valstspiederīgajiem, kuri nepārceļas; nosacījumi par ģimenes atkalapvienošanos paliek valstu 
tiesību aktu kompetencē.

Jānorāda, ka pat tad, ja Direktīva 2003/86/EK būtu piemērojama, dalībvalstis saskaņā ar šo 
direktīvu var brīvi izlemt, vai atļaut savā teritorijā iebraukt un dzīvot apgādājamiem vecākiem 
(4. panta 2. punkta a) apakšpunkta izvēles noteikums).”


