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Temats: Lūgumraksts Nr. 1441/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Alwin Jung, 
par Vācijas pilsoņu diskrimināciju salīdzinājumā ar citiem ES valstspiederīgajiem, 
kas dzīvo Vācijā, attiecībā uz ģimenes atkalapvienošanos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs dzīvo savā pilsonības valstī. Tādēļ uz viņu neattiecas Direktīva 
2004/38/EK, kas reglamentē to ES valstspiederīgo tiesības brīvi pārvietoties, kuri nedzīvo 
savā pilsonības valstī. Saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem, lai viņa taizemiešu izcelsmes sievai 
varētu piešķirt vīzu un viņa varētu uzturēties pie viņa Vācijā, viņai jākārto valodas pārbaude, 
kas ir prasība, kura netiek piemērota ES pilsoņiem, uz kuriem attiecas Direktīva 2004/38/EK. 
Viņš to uzskata par diskrimināciju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 14. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. aprīlī

„Lūgumraksta iesniedzējs, kas ir Vācijas valstspiederīgais un dzīvo Vācijā, sūdzas par to, ka 
saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem viņa taizemiešu izcelsmes sievai ir jākārto valodas 
pārbaude, lai viņa varētu saņemt vīzu un pievienoties vīram Vācijā.

Kopienas tiesību aktos noteikumi par ģimenes atkalapvienošanos ir izklāstīti Direktīvā 
2003/86/EK1 un Direktīvā 2004/38/EK1.

                                               
1 Padomes 2003. gada 22. septembra Direktīva 2003/86/EK par tiesībām uz ģimenes atkalapvienošanos.
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Direktīva 2003/86/EK neattiecas uz ES pilsoņu ģimenes locekļiem, kā tas noteikts direktīvas 
4. panta 3. punktā.

Kā norādīts Direktīvas 2004/38/EK 3. panta 1. punktā, šī direktīva attiecas uz ES pilsoņiem, 
kas pārceļas uz dzīvi vai uzturas dalībvalstī, kurai tie nav valstiski piederīgi. Noteikumi par 
brīvu pārvietošanos attiecas arī uz tiem ES pilsoņiem, kas pēc patiesas un reālas uzturēšanās 
citā dalībvalstī atgriežas savā piederības dalībvalstī2.

ES pilsoņi, uz kuriem neattiecas šīs direktīvas darbības joma, nevar izmantot ES pilsoņiem 
piešķirtās tiesības uz brīvu pārvietošanos. Tā kā nepastāv piemērojami Kopienas tiesību akti, 
tā ir tikai Vācijas varas iestāžu kompetence izdot noteikumus par trešo valstu ģimenes locekļu 
tiesībām pievienoties Vācijas valstspiederīgajiem un pavadīt tos.”

                                                                                                                                                  
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un 

viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā.
2 Lieta C-370/90, Singh, un lieta C-291/05, Eind.


