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Temats: Lūgumraksts Nr. 0360/2010, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā F.P.E., par 
Direktīvas 2004/38/EK par Eiropas Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu 
tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā noteikumu 
ievērošanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, Vācijas valstspiederīgā, kura dzīvo Apvienotajā Karalistē, iebilst 
pret to, ka Diseldorfas lidostas policija viņas vīram, Peru valstspiederīgajam, kurš dzīvo 
Apvienotajā Karalistē un attiecīgajā brīdī bija kopā ar viņu, prasīja uzrādīt iebraukšanas vīzu, 
lai četras dienas varētu uzturēties Vācijā. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka tas parāda, ka 
Vācijas varas iestādes neņem vērā Kopienas tiesību aktus par vīzām un pārkāpj pašreiz spēkā 
esošos noteikumus. Lūgumraksta iesniedzēja aicina nodrošināt, ka dalībvalstis ievēro šo 
tiesību aktu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 2. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 10. novembrī.

Lūgumraksta iesniedzēja, Vācijas valstspiederīgā, kura dzīvo Apvienotajā Karalistē, sūdzas 
par to, ka Diseldorfas lidostas policija viņas vīram, Peru valstspiederīgajam, prasīja uzrādīt 
iebraukšanas vīzu, lai četras dienas varētu uzturēties Vācijā. Lūgumraksta iesniedzēja 
apgalvo, ka saskaņā ar Savienības tiesību aktiem viņas vīram iebraukšanas vīza nebija 
vajadzīga un ka ir jāveic pasākumi, lai uzlabotu ES tiesību aktu piemērošanu šādos 
gadījumos.
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Līguma par Eiropas Savienības darbību 21. panta 1. punktā noteikts, ka ikvienam Savienības 
pilsonim ir tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot dalībvalstīs, ievērojot Līgumos noteiktos 
ierobežojumus un nosacījumus, kā arī to īstenošanai paredzētos pasākumus. Attiecīgie 
ierobežojumi un nosacījumi ir ietverti Direktīvā 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu 
ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā. 

Direktīvas 5. pantā noteikts, ka visiem Savienības pilsoņiem ar derīgu personas apliecību vai 
pasi ir tiesības izceļot no dalībvalsts teritorijas, lai ceļotu uz citu dalībvalsti. Ģimenes 
locekļiem, kas nav nevienas dalībvalsts valstspiederīgie, ir vajadzīga tikai ieceļošanas vīza 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 539/2001 vai attiecīgā gadījumā saskaņā ar valstu tiesību aktiem.
Direktīvas 2004/38/EK izpratnē minētajiem ģimenes locekļiem, ja tiem ir derīga uzturēšanās 
atļauja, kas minēta 10. pantā, nav vajadzīga vīza.

Saskaņā ar sniegto informāciju un atbilstoši direktīvas 2. panta 2. punkta a) apakšpunkta un 
10. panta nosacījumiem sūdzības iesniedzējas vīram ir EEZ pilsoņa ģimenes locekļa 
uzturēšanās atļauja Apvienotajā Karalistē un tādēļ viņam, pavadot dzīvesbiedri ceļojumā uz 
Vāciju, nav jāuzrāda iebraukšanas vīza. Līdz ar to var secināt, ka Diseldorfas robežpolicija 
šajā konkrētajā gadījumā 2010. gada martā nav rīkojusies atbilstoši ES tiesību aktiem. 

Komisija nesen ir veikusi vairākus pasākumus, lai uzlabotu ES tiesību aktu piemērošanu šajā 
jomā. 2010. gada 19. martā Komisija izdeva rokasgrāmatu par vīzu pieteikumu apstrādi un 
grozījumiem izsniegtajās vīzās1, kura ietver instrukcijas par nosacījumu praktisko 
piemērošanu, lai nodrošinātu saskaņotu noteikumu īstenošanu. Šīs vīzu rokasgrāmatas trešajā 
daļā ir izklāstīti īpaši noteikumi attiecībā uz ES pilsoņu ģimenes locekļiem un sīki aprakstīts, 
kādos apstākļos Direktīva 2004/38/EK ES pilsoņu ģimenes locekļus atbrīvo no prasību 
izpildes attiecībā uz vīzām. Dalībvalstis tika aicinātas instruēt savas attiecīgās varas iestādes, 
lai tās pievienoto Rokasgrāmatu izmantotu kā galveno instrumentu, apstrādājot vīzu 
pieteikumus, kā arī personāla apmācīšanas nolūkos. Komisija ir pārliecināta, ka vīzu 
rokasgrāmata palīdzēs nodrošināt pareizu direktīvas piemērošanu. Turklāt Komisija patlaban 
rīko divpusējas sanāksmes ar dalībvalstīm, tostarp arī ar Vāciju, par vispārējo direktīvas 
piemērošanu, lai nodrošinātu ES noteikumu par brīvu pārvietošanos pareizu piemērošanu. 
Šajās divpusējās konsultācijās tiek apspriesta arī direktīvas 5. panta pareiza piemērošana.

                                               
1 C(2010) 1620 galīgā redakcija, pieejama: 
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/freetravel/visa/docs/c_2010_1620_en.pdf.


