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Lūgumrakstu komiteja

25.3.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1224/2009, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā Eglantina 
Kazanxhi, par Itālijas varas iestāžu Direktīvas 38/2004/EK īstenošanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja protestē pret Itālijas varas iestāžu lēmumu izraidīt viņas ģimenes 
locekli, kas ir Albānijas valstspiederīgais, jo viņš nepieteicās uzturēšanās atļaujas 
pagarināšanai. Sekojošu pieteikumu, lai viņam ļautu pievienoties ģimenei Itālijā, Itālijas 
vēstniecība Albānijā noraidīja. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka Itālija pārkāpj Direktīvas 
38/2004/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un 
uzturēties dalībvalstu teritorijā noteikumus, un tādēļ lūdz Eiropas Parlamenta palīdzību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 4. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

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

„Pirmkārt, lūgumraksta iesniedzēja, Itālijas valstspiederīgā, protestē pret Itālijas varas iestāžu 
lēmumu izraidīt viņas ģimenes locekli, Albānijas valstspiederīgo, kā arī pret to, ka tika 
noraidīts arī viņa nākamais pieteikums, lai saņemtu atļauju pievienoties savai ģimenei Itālijā. 
Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka tādējādi ir pārkāpti Direktīvas 2004/38/EK noteikumi.

Līguma par Eiropas Savienības darbību 21. pantā noteikts, ka ikvienam Eiropas Savienības 
pilsonim ir tiesības brīvi pārvietoties un pastāvīgi uzturēties dalībvalstu teritorijā, ievērojot 
šajā Līgumā noteiktos ierobežojumus un nosacījumus, kā arī to īstenošanai paredzētos 
pasākumus. Attiecīgie ierobežojumi un nosacījumi ir atrodami Direktīvā 2004/38/EK par 
Eiropas Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties 
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dalībvalstu teritorijā.

Saskaņā ar direktīvas 3. pantā minētajiem nosacījumiem tā attiecas tikai uz tiem ES 
pilsoņiem, kas pārceļas uz dzīvi vai uzturas dalībvalstī, kurai tie nav valstiski piederīgi, un 
viņu ģimenes locekļiem, kuri tos pavada vai pārceļas kopā ar tiem. Arī uz ES pilsoņiem, kuri 
pēc uzturēšanās citā dalībvalstī atgriežas savā piederības dalībvalstī, attiecas noteikumi par 
personu brīvu pārvietošanos.

Saskaņā ar sniegto informāciju šis gadījums neattiecas uz Eiropas Savienības tiesību aktu par 
brīvu pārvietošanos un uzturēšanos darbības jomu. Tāpēc ģimenes loceklis, trešās valsts 
pilsonis, nevar izmantot ES pilsoņiem piešķirtās tiesības brīvi pārvietoties.

Otrkārt, lūgumraksta iesniedzēja sūdzas arī par varbūtēju brīdinājumu Šengenas informācijas 
sistēmā (SIS). Dalībvalstis atbild par brīdinājumu ievadīšanu SIS atbilstīgi Šengenas 
konvencijas un attiecīgo dalībvalstu tiesību aktu noteikumiem (Šengenas konvencijas 92. un 
108. pants). Tā dalībvalsts, kura izdod brīdinājumu, nosaka, vai attiecīgais gadījums ir 
pietiekami svarīgs, lai attaisnotu brīdinājuma ievadīšanu SIS (Šengenas konvencijas 
94. pants). Jānorāda, ka Eiropas Komisijai nav tiesību piekļūt SIS datiem. 

Jebkura persona, kura uzskata, ka viņas vai viņa personas dati varētu būt ievadīti SIS (tostarp 
arī, pamatojoties uz brīdinājumu SIS, noraidītie vīzu piešķiršanas pieteikumi), var pieprasīt 
atklāt informāciju par saviem šajā sistēmā ievadītajiem datiem. Lai īstenotu šīs tiesības, 
attiecīgā persona pēc savas izvēles var sazināties ar kādu Šengenas zonas valsti (Šengenas 
konvencijas 109. pants). Pieprasījums piekļūt šādai informācijai var tikt noraidīts, ja tas nav 
sabiedrības interesēs, jo īpaši tādos gadījumos, kad šāda informācijas izpaušana kavētu 
novērst noziegumu vai ierosināt lietu tiesā.

Ja par kādu personu SIS ir ievadīta kļūdaina informācija un ja šī informācija tiek nelikumīgi 
glabāta, šai personai ir tiesības pieprasīt labot vai dzēst šo informāciju (Šengenas konvencijas 
104. pants). Šādā nolūkā vispirms jāvēršas par informācijas ievadīšanu atbildīgajā valsts 
iestādē vai valsts datu aizsardzības iestādē. Tikai tai Šengenas zonas valstij, kura ir izdevusi 
brīdinājumu, ir tiesības pievienot, labot vai dzēst savu SIS ievadīto informāciju (Šengenas 
konvencijas 106. pants).

Informācijas izpaušanas kārtība katrā dalībvalstī ir atšķirīga. Mūsu Itālijas korespondenti 
turpmākām konsultācijām iesaka sazināties ar šo iestādi:

Ministero dell'Interno,
Ufficio Coordinamento e Pianificazione FF.PP. Tālr. +39.0646540801/2/3/4/5
Div. N.SIS Fakss +39.0646540950
via Torre di Mezzavia, 9, 00173 Roma.

Jānorāda, ka minētā SIS II regula attiecas uz jauno SIS II sistēmu, kam pēc papildu apstrādes 
un pārbaudes būs jāaizstāj SIS.”


