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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0360/2010 dėl Direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų 
šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje taikymo, 
kurią pateikė Vokietijos pilietė F. P. E.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja, kuri yra Vokietijos pilietė, bet gyvena Jungtinėje Karalystėje, skundžiasi, 
kad iš jos vyro, JK gyvenančio Peru piliečio, keliavusio su ja, Diuseldorfo oro uosto policija 
neteisėtai reikalavo atvykimo į Vokietiją vizos keturių dienų viešnagei Vokietijoje. Peticijos 
pateikėjos teigimu, minėtas reikalavimas rodo, kad kompetentingos Vokietijos valdžios 
institucijos nėra susipažinusios su Bendrijos vizų srities teisės aktais, o šiuo reikalavimu 
pažeidžiami galiojantys Bendrijos teisės aktai. Peticijos pateikėja siekia, kad valstybės narės 
laikytųsi šių teisės aktų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. liepos 2 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. lapkričio 10 d.

 „Peticijos pateikėja, Jungtinėje Karalystėje gyvenanti Vokietijos pilietė, skundžiasi, kad iš jos 
vyro, kuris yra Peru pilietis, Diuseldorfo oro uosto policija reikalavo įvažiavimo vizos keturių 
dienų viešnagei Vokietijoje. Peticijos pateikėja tvirtina, kad pagal ES teisę jos vyrui nereikia 
įvažiavimo vizos ir kad reikėtų imtis priemonių ES teisės aktų šiuo klausimu taikymui gerinti.

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 21 straipsnio 1 dalyje teigiama, kad kiekvienas 
Sąjungos pilietis turi teisę laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje laikydamasis 
Sutartyse ir joms įgyvendinti priimtose nuostatose nustatytų apribojimų bei sąlygų. 
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Atitinkamus apribojimus ir sąlygas galima rasti Direktyvoje 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių 
ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje. 

Remiantis šios direktyvos 5 straipsnio nuostatomis, ES piliečiai turi teisę patekti į Europos 
Sąjungos valstybės narės teritoriją, pateikę galiojančią asmens tapatybės kortelę arba pasą. 
Šeimos nariai, kurie nėra valstybės narės piliečiai, turi turėti įvažiavimo vizą pagal 
Reglamento (EB) Nr. 539/2001 nuostatas arba, tam tikrais atvejais, pagal nacionalinę teisę. 
Taikant Direktyvą 2004/38/EB, tokiems šeimos nariams, kurie turi šios direktyvos 10 
straipsnyje nurodytą galiojantį leidimą gyventi šalyje, reikalavimas turėti vizą netaikomas. 

Remiantis pateikta informacija ir atsižvelgiant į šios direktyvos 2 straipsnio 2 dalies a punktą 
ir 10 straipsnį, peticijos pateikėjos vyras turi leidimą gyventi JK kaip EEE šalies piliečio 
šeimos narys, todėl lydint savo sutuoktinę kelionėje į Vokietiją jam nereikia pateikti 
įvažiavimo vizos. Todėl atrodo, kad šiuo konkrečiu atveju 2010 m. kovo mėn. Diuseldorfo 
pasienio policija ėmėsi veiksmų, pažeisdama ES teisę. 

Komisija neseniai ėmėsi kelių priemonių, siekdama gerinti padėtį, susijusią su ES teisės aktų 
šiuo klausimu taikymu. 2010 m. kovo 19 d. Komisija išleido prašymų išduoti vizą tvarkymo ir 
išduotų vizų keitimo vadovą1, kuriame pateikiamos veiklos instrukcijos, susijusios su 
praktiniu nuostatų taikymu, siekiant užtikrinti suderintą jų įgyvendinimą. Šio vizų vadovo 
trečioje dalyje nustatytos trys konkrečios taisyklės, susijusios su ES piliečių šeimos nariais, ir 
išsamiai aprašomos sąlygos, kurioms esant pagal Direktyvos 2004/38/EB nuostatas ES 
piliečių šeimos nariams reikalavimai pateikti vizą netaikomi. Valstybių narių prašoma 
nurodyti savo susijusioms nacionalinėms institucijoms naudoti pridedamą vadovą kaip 
pagrindinę priemonę atliekant su prašymų išduoti vizą tvarkymu susijusį darbą ir naudoti šį 
vadovą darbuotojams mokyti. Komisija įsitikinusi, kad vizų vadovas padės gerinti tinkamą 
šios direktyvos taikymą. Be to, Komisija šiuo metu rengia dvišalius susitikimus su valstybių 
narių, įskaitant Vokietiją, atstovais dėl bendro šios direktyvos įgyvendinimo, siekdama 
užtikrinti tinkamą ES laisvo judėjimo taisyklių įgyvendinimą. Šios dvišalės konsultacijos 
susijusios ir su tinkamu šios direktyvos 5 straipsnio taikymu.“

                                               
1 C(2010) 1620 galutinis, galima rasti adresu 
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/freetravel/visa/docs/c_2010_1620_en.pdf.


