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Temats: Lūgumraksts Nr. 1178/2009, ko iesniedza Ukrainas valstspiederīgais V. S., 
par savu problēmu saistībā ar savu tiesību aizsardzību saskaņā ar Direktīvu 
2003/109/EK par trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts 
pastāvīgie iedzīvotāji

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, Ukrainas valstspiederīgais, 14 gadus ir dzīvojis Spānijā, bet nesen 
profesionālu iemeslu dēļ pārcēlies uz Vāciju. Saskaņā ar Direktīvu 2003/109/EK viņam ir 
tiesības brīvi pārcelties uz jebkuru citu dalībvalsti kopā ar savu ģimeni. Viņa Spānijas 
pastāvīgās uzturēšanās atļauja „permiso de residencia permanente” netiek atzīta Vācijas varas 
iestādēs par Direktīvas 2003/109/EK noteikumiem atbilstošu, jo šīs iestādes uzskata, ka tās 
nosaukumam vajadzētu būt „permiso de larga duraciòn CE”; Tāpēc viņam bija jāpiesakās uz 
trešo valstu pilsoņu darba un uzturēšanās vīzu, kuras darbības laiks ir ierobežots un kas neļauj 
viņam pārcelties kopā ar ģimeni, lai tā varētu dzīvot kopā ar viņu Vācijā. Spānija ievieš ES 
tiesību aktus trīs gadus vēlāk, un tāpēc lūgumraksta iesniedzējs ir ļoti sarežģītā situācijā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 1. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

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

Lūgumraksta iesniedzējs, Ukrainas valstspiederīgais, 14 gadus ir dzīvojis Spānijā, bet nesen 
profesionālu iemeslu dēļ pārcēlies uz Vāciju. Viņš vēlas, lai māte un brālis pievienotos viņam 
Vācijā, taču Vācijas varas iestādes uzskata, ka viņa pastāvīgās uzturēšanās atļauja Spānijā, 
„permiso de residencia permanente”, neatbilst Direktīvā 2003/109/EK noteiktajām prasībām. 
Tāpēc viņam bija jāiesniedz pieteikums trešo valstu pilsoņu darba un uzturēšanās vīzas 
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saņemšanai, kas neļauj viņam apvienoties ar ģimeni. 

Spānijas varas iestādes nenoliedz to, ka uz lūgumraksta iesniedzēju attiecas 
Direktīvā 2003/109/EK minētie noteikumi, kas nodrošina viņam Spānijas pastāvīgā 
iedzīvotāja (PI) statusu. 

Tā kā Spānija kavējās īstenot ES tiesību aktus, nebija iespējams izsniegt pareizu, PI direktīvā 
noteiktajām prasībām atbilstīgu uzturēšanās atļauju („residente de larga duracion-CE”).
Tāpēc Spānija izsniedza „permiso de residencia permanente”, kas pastāvīgajiem 
iedzīvotājiem ļautu pastāvīgi uzturēties citās dalībvalstīs.

Tā kā lūgumraksta iesniedzējam nebija Spānijas pastāvīgā iedzīvotāja atļaujas, viņš iesniedza 
pieteikumu pagaidu uzturēšanās / darba atļaujas saņemšanai (un to arī saņēma); šā iemesla dēļ 
viņš nevar īstenot Direktīvā 2003/109/EK pastāvīgajiem iedzīvotājiem paredzētās tiesības uz 
ģimenes atkalapvienošanos (PI direktīvas 16. pants): ja ģimene jau bijusi izveidota pirmajā 
dalībvalstī, ģimenes locekļiem, kā šis jēdziens formulēts Direktīvas 2003/86/EK par tiesībām 
uz ģimenes atkalapvienošanos 4. pantā, ir atļauts pievienoties viņam/viņai otrā dalībvalstī.

Taču šīs ģimenes locekļi ir lūgumraksta iesniedzēja māte un jaunākais brālis (kuri joprojām 
dzīvo Spānijā). Tā kā 4. pants ir saistošs tikai attiecībā uz galvenajiem ģimenes locekļiem 
(laulātajiem un nepilngadīgiem bērniem), un attiecībā uz pārējiem ģimenes locekļiem 
(tiešajiem pirmās pakāpes radiniekiem, izņemot brāļus un māsas) dalībvalstis to piemēro pēc 
saviem ieskatiem, tad lūgumraksta iesniedzējam, arī tādā gadījumā, ja viņam būtu pastāvīgā 
iedzīvotāja atļauja, nebūtu tiesības uz ģimenes atkalapvienošanos; taču šis jautājums jāizlemj 
attiecīgajai dalībvalstij pēc saviem ieskatiem.

Secinājumi

Nesen Spānija pieņēma tiesību aktu, kurā transponēja šo un citas direktīvas. Komisija 
vērsīsies pie Spānijas un lūgs apstiprināt, ka tagad šajā valstī tiem pastāvīgajiem trešo valstu 
iedzīvotājiem, kas atbilst nosacījumiem, izsniedz pareizās atļaujas.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

Papildus Komisijas 2010. gada 25. marta paziņojumam tā saņēmusi vērsīsies Spānijas iestāžu 
apstiprinājumu, ka tagad šajā valstī patiešām tiem pastāvīgajiem trešo valstu iedzīvotājiem, 
kas atbilst nosacījumiem, izsniedz pareizās atļaujas, piemērojot PI direktīvu.


