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Temats: Lūgumraksts Nr. 1204/2009, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgā P. A. M., par
nepilngadīgo personu brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja izsaka savas sūdzības par to, ka nepilngadīgām personām, kuru 
vecāki ir šķīrušies, tiek apgrūtināta ceļošana uz atsevišķām ES valstīm. Iesniedzēja aicina 
ierakstīt nepilngadīgo personu pasēs ģimenes tiesu lēmumus, ar ko tiktu atļauta vai aizliegta 
nepilngadīgo personu brīva pārvietošanās dažādās ES valstīs. Tas ļautu izvairīties no 
nevajadzīgām domstarpībām starp vecākiem.

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 22. aprīlī

„Lūgumraksta iesniedzēja ierosina ieviest kopējas prasības, kas veicinātu nepilngadīgo 
personu ceļošanu kopā ar kādu no vecākiem, kuru laulība ir šķirta vai kuri dzīvo šķirti, 
situācijās, ja šo personu pārvietošanos netraucē nekādi tiesiski ierobežojumi.

Līguma par Eiropas Savienības darbību 21. panta 1. punktā paredzēts, ka ikvienam Eiropas 
Savienības pilsonim ir tiesības brīvi pārvietoties un pastāvīgi uzturēties dalībvalstu teritorijā, 
ievērojot Līgumos noteiktos ierobežojumus un nosacījumus, kā arī to īstenošanai paredzētos 
pasākumus. Attiecīgie ierobežojumi un nosacījumi ir ietverti Direktīvā 2004/38/EK par 
Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties 
dalībvalstu teritorijā.
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Direktīvas 4. panta 1. punktā un 5. panta 1. punktā ir noteikts, ka ES pilsoņiem ar derīgu 
personas apliecību vai pasi ir tiesības izceļot no dalībvalsts teritorijas, lai ceļotu uz citu 
dalībvalsti. Tiesu prakse1 nosaka, ka pat mazgadīgs bērns var izmantot ES tiesību aktos 
garantētās brīvas pārvietošanās un uzturēšanās tiesības. ES pilsoņa spēja būt par tādu tiesību 
subjektu, ko garantē ES tiesību akti, nevar būt pakļauta nosacījumam, ka šai personai 
jāsasniedz nepieciešamais vecums, lai tā būtu tiesībspējīga pati īstenot minētās tiesības.

Tādu valsts tiesību aktu pieņemšana, kas vecāku atļaujas saņemšanu nosaka par 
priekšnosacījumu nepilngadīgas personas izceļošanai no dalībvalsts, varētu būt attaisnojama 
ar tiesiskām interesēm, kas šajā gadījumā ir nepilngadīgo personu aizsardzība. Šajā sakarā 
jāatzīmē, ka Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par bērna tiesībām2 35. pants šīs 
konvencijas dalībvalstīm uzliek par pienākumu veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai 
novērstu bērnu nolaupīšanu, tirdzniecību ar bērniem vai viņu kontrabandu jebkādos nolūkos 
un jebkurā laikā.

ES noteikumi3 paredz arī padziļinātas pārbaudes uz ārējām robežām, lai tādējādi aizsargātu 
ceļojošās nepilngadīgās personas.

Pēdējo gadu laikā dalībvalstis sadarbībā ar Komisiju cenšas veicināt nepilngadīgo personu 
ceļošanu pieaugušo pavadībā vai arī vienatnē, tajā pašā laikā veicot nepieciešamos 
pasākumus, lai novērstu bērnu nolaupīšanu vecāku starpā. Civiltiesību jomā šobrīd nav 
plānots izstrādāt vienotu Eiropas Savienības dokumentu, kas apstiprinātu vecāku atbildību.”

                                               
1 Tiesas 2004. gada 19. oktobra spriedums lietā C-200/02 Zhu un Chen (Krājums, I-9925. lpp.) 
2        http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm
3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regulas (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas

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


