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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1461/2009 dėl Direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų 
šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, kurią 
pateikė Italijos piliečiai Luca Becchetti ir Nenita Pandong

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad Italijos ambasada Maniloje, nenurodžiusi priežasčių, 
atsisakė išduoti turistinę vizą jo žmonos seseriai. Peticijos pateikėjas mano, kad šis 
atsisakymas prieštarauja Direktyvos 2004/38/EEB nuostatoms. Jo sutuoktinė – Italijos pilietė. 
Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento pradėti šio atvejo tyrimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. sausio 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gegužės 11 d.

„Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas 
Europos Sąjungos pilietis turi teisę laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje 
laikydamasis Sutartyse ir joms įgyvendinti priimtose nuostatose nustatytų apribojimų bei 
sąlygų. Atitinkami apribojimai ir sąlygos nustatyti Direktyvoje 2004/38/EB
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:229:0035:0048:EN:PDF).

 Direktyvos 3 straipsnyje nustatyta, kad ji taikoma tik Europos Sąjungos piliečiams bei juos 
lydintiems arba kartu esantiems šeimos nariams, kurie juda arba apsigyvena valstybėje narėje, 
išskyrus tą, kurios piliečiai jie yra.  Europos Sąjungos piliečiai, gyvenantys valstybėje narėje, 
kurios piliečiai yra, paprastai nesinaudoja laisvo asmenų judėjimo teisėmis, suteikiamomis 
pagal Europos Sąjungos teisę. Vis dėlto, Europos Sąjungos piliečiai, kurie, gyvenę kitoje 
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valstybėje narėje, grįžta į savo kilmės valstybę, taip pat gali naudotis laisvo asmenų judėjimo 
teisėmis.

Nėra pagrindo, kuriuo remiantis peticijos pateikėjo žmonos ir jos sesers aplinkybėmis būtų 
taikytinas Europos Sąjungos teisės aktas dėl teisės laisvai judėti ir apsigyventi šalyje (nes jos 
abi turi Italijos pilietybę ir gyvena Italijoje); dėl šios priežasties jos negali naudotis Europos 
Sąjungos piliečiams, kurie pasinaudojo savo teise ir persikėlė gyventi į kitą valstybę narę, 
teikiamomis teisėmis (pvz., valstybės narės neįsipareigojusios motyvuotai pagrįsti atsisakymą 
išduoti vizą šeimos nariui, kuris yra trečiosios šalies pilietis).

Taigi, šiuo atveju taikomos bendrosios ES trumpalaikių vizų išdavimo sąlygų ir procedūrų 
taisyklės. Pagal dabartines taisykles (Bendrąsias konsulines instrukcijas (BKI)) valstybėms 
narėms nereikia motyvuotai pagrįsti atsisakymo išduoti vizą arba leisti susijusiam asmeniui 
apskųsti neigiamą sprendimą. Vizų kodekse1 (32 straipsnyje), kuris taikomas nuo 2010 m. 
balandžio 5 d. (kuriuo panaikinamos BKI), pateikiamos bendrosios atsisakymo išduoti vizą 
pranešimo bei pagrindimo taisyklės ir suteikiama teisė susijusiam asmeniui pateikti apeliacinį 
skundą (tokie apeliaciniai skundai privalo atitikti nacionalinės teisės aktus).“

                                               
1 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų
kodeksą, OL L 244, 2010 9 15, p. 1. 


