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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1441/2009 dėl Vokietijos piliečių diskriminavimo dėl šeimos 
susijungimo, palyginti su kitais Vokietijoje gyvenančiais ES piliečiais, kurią 
pateikė Vokietijos pilietis Alwin Jung

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas gyvena valstybėje narėje, kurios pilietis jis yra. Todėl jam netaikoma 
Direktyva 2004/38/EB, kuria reglamentuojamas laisvas ES asmenų, negyvenančių valstybėje 
narėje, kurios piliečiai jie yra, judėjimas. Pagal Vokietijos įstatymus reikalaujama, kad jo 
tailandietė žmona laikytų kalbos testą ir tik tada jai būtų suteikta viza, leidžianti žmonai 
atvykti pas savo vyrą Vokietijoje, tačiau toks reikalavimas netaikomas ES piliečiams, 
patenkantiems į Direktyvos 2004/38/EB taikymo sritį. Peticijos pateikėjas mano, kad tai yra 
diskriminacija.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. sausio 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. balandžio 22 d.

„Peticijos pateikėjas, Vokietijoje gyvenantis Vokietijos pilietis, skundžiasi, jog pagal 
Vokietijos teisę reikalaujama, kad jo tailandietė žmona laikytų kalbos testą, kad jai būtų 
suteikta viza atvykti pas jį į Vokietiją.
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Pagal Bendrijos teisę šeimos susijungimo nuostatos išdėstytos Direktyvoje 2003/86/EB1 ir 
Direktyvoje 2004/38/EB2.

Direktyva 2003/86/EB netaikoma ES piliečių šeimos nariams, kaip nustatyta direktyvos 4 
straipsnio 3 dalyje. 

Kaip nustatyta Direktyvos 2004/38/EB 3 straipsnio 1 dalyje, ši direktyva taikoma ES 
piliečiams, kurie atvykstą į kitą valstybę narę, kurios piliečiai jie nėra, arba joje gyvena. 
Laisvo judėjimo taisyklės taip pat taikomos ES piliečiams, kurie grįžta į savo gyvenamosios 
vietos valstybę narę po to, kai iš tikrųjų ir realiai gyveno kitoje valstybėje narėje3

ES piliečiai, kurie nepatenka į direktyvos taikymo sritį, neturi teisės pasinaudoti ES 
piliečiams, kurie pasinaudojo laisvo judėjimo teise, suteikiamomis teisėmis. Nesant taikytinų 
Bendrijos teisės aktų, Vokietijos valdžios institucijos gali pačios pasirinkti, ar nustatyti 
taisykles, taikytinas šeimų narių iš trečiųjų šalių teisei atvykti pas Vokietijos piliečius ir juos 
lydėti.“

                                               
1 2003 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyva 2003/86/EB dėl teisės į šeimos susijungimą.
2 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir 

jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje.
3 Bylos C-370/90 Singh ir C-291/05 Eind.


