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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1047/2007 dėl vizų išdavimo Europos piliečių šeimos nariams sąlygų, 
kurią pateikė Airijos pilietis Pol O’Morain

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, Airijos pilietis, nori sužinoti, ar jo vaikas, ES pilietis, kuriam Britanijos 
institucijos yra išdavusios leidimą nuolatos gyventi šalyje, vykdamas iš Anglijos į kitas ES 
valstybes nares turi pateikti prašymą išduoti vizą. Jis pats tvirtina, kad pagal Direktyvos 
2004/38/EB 5 straipsnio 2 dalį tai neturėtų būti privaloma. Tačiau Prancūzijos institucijos ir 
daugelis Europos ambasadų Londone jį informavo, kad nepaisant šios direktyvos nuostatų 
viza vis dėlto yra reikalinga, nesvarbu, kad jis, kaip Europos piliečio šeimos narys, turi 
leidimą nuolatos gyventi šalyje.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. kovo 10 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį). 

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. rugsėjo 26 d.

„Peticijos pateikėjas kaltina Prancūzijos ambasadą ir daugelio ES valstybių narių ambasadas, 
kad jos ES piliečio šeimos narių, trečiųjų valstybių piliečių, reikalauja turėti įvažiavimo vizą, 
nepaisydamos to, kad jie turi leidimo nuolatos gyventi šalyje kortelę. Jis taip pat skundžiasi, 
kad nuo prašymo pateikimo dienos paskirto susitikimo tenka laukti vidutiniškai 8 savaites.

Pagal Direktyvą 2004/38/EB šeimos nariai turi teisę lydėti ES piliečius arba prie jų prisijungti 
kitoje, ne ES piliečio pilietybės, valstybėje narėje. Ši teisė atsiranda dėl šeiminių ryšių su ES 
piliečiu. 
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Kaip numatyta direktyvos 5 straipsnio 2 dalyje, jeigu ES piliečiai naudojasi teise laisvai judėti 
ir gyventi valstybių narių teritorijoje, šios valstybės narės gali reikalauti šeimos nario, kuris 
yra trečiosios valstybės pilietis, turėti įvažiavimo vizą pagal Reglamento (EB) Nr. 539/2001 
arba, jei taikytina, nacionalinės teisės nuostatas.

Pagal direktyvos 5 straipsnio 2 dalį iš ES piliečio šeimos narių, trečiosios valstybės piliečių, 
kurie lydi ES pilietį į kitą, ne jo pilietybės, valstybę narę arba prie jo ten prisijungia ir kurie 
turi direktyvos 10 straipsnyje nurodytą galiojančią leidimo gyventi šalyje kortelę, 
nereikalaujama turėti vizos.

Leidimo gyventi šalyje kortelės pagal direktyvos 10 straipsnį išduodamos šeimos nariams, 
trečiosios valstybės piliečiams, patvirtinant jų teisę gyventi priimančiojoje valstybėje narėje 
ilgiau kaip tris mėnesius.

Direktyvos 16 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad šeimos nariai, trečiosios valstybės piliečiai, 
kurie teisėtai gyveno su ES piliečiu priimančiojoje valstybėje narėje ištisinį penkerių metų 
laikotarpį, turi teisę joje gyventi nuolatos. Ši teisė patvirtinama išduodant leidimo nuolatos 
gyventi šalyje kortelę pagal direktyvos 20 straipsnį. 

Kadangi pagal direktyvos 5 straipsnio 2 dalį asmenims, turintiems leidimo gyventi šalyje 
kortelę, vizų reikalavimas netaikomas, Komisija mano, kad asmenims, turintiems leidimo 
nuolatos gyventi šalyje kortelę pagal direktyvos 20 straipsnį, vizų reikalavimas juo labiau 
netaikomas.

Norėdama laikytis Direktyvos 2004/38/EB nuostatų, Prancūzija priėmė Užsieniečių atvykimo, 
buvimo šalyje ir teisės į prieglobstį kodeksą (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du 
droit d'asile) su pakeitimais.

Direktyvos 5 straipsnio 2 dalis teisingai perkelta į Kodekso R1211 straipsnį  nustatyta, kad 
šeimos nariams, trečiosios valstybės piliečiams, vizų reikalavimas netaikomas, jeigu jie turi 
dokumentą, įrodantį šeiminius ryšius su ES piliečiu. Toks dokumentas yra leidimo nuolatos 
gyventi šalyje kortelė. Tai, kad atsisakyta pripažinti leidimo nuolatos gyventi šalyje kortelę, 
greičiausiai yra pavienis atvejis, kai Prancūzijos institucijos neteisingai taikė Bendrijos 
taisykles.

Dėl vizų išdavimo tvarkos  valstybės narės privalo suteikti šeimos nariams, trečiosios 
valstybės piliečiams, visas galimybes gauti reikiamas vizas, vizos privalo būti išduotos 
nemokamai ir kuo operatyviau, skubos tvarka.

Sistema, pagal kurią paskirto susitikimo reikia laukti 8 savaites, prieštarauja valstybės narės 
prievolei suteikti prašymus pateikusiems asmenims visas galimybes gauti vizas ir jas išduoti 
kuo operatyviau, skubos tvarka.“ 

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gruodžio 9 d.

„2010 m. balandžio 30 d. Komisija su Prancūzijos institucijomis dvišaliame susitikime aptarė 
bendrus Direktyvos 2004/38/EB perkėlimo į Prancūzijos nacionalinę teisę ir taikymo 
Prancūzijoje klausimus.
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Ta proga Komisija iškėlė bendrą klausimą dėl vėlavimų, su kuriais susidūrė kai kurie ES 
piliečių šeimos nariai, trečiųjų valstybių piliečiai, pateikę prašymus išduoti vizas. Prancūzijos 
institucijos paaiškino, kad tokie šeimos nariai gali tiesiogiai kreiptis į Konsulinę tarnybą ir 
kad tuos asmenis aptarnauja specialiai tam paskirtas tarnautojas, siekiant užtikrinti, kad jų 
prašymai išduoti vizą būtų sutvarkyti kuo operatyviau. Prancūzijos institucijos patikrins, 
kokių nurodymų laikosi konsulatai ir ambasados, kad būtų išvengta vėlavimų.

2010 m. kovo 19 d. Komisija priėmė sprendimą, kuriuo patvirtino Prašymų išduoti vizą 
tvarkymo ir išduotų vizų keitimo vadovą1. Šis vadovas skirtas bendrąją vizų politiką taikančių 
valstybių konsulatams, jame pateikta veiklos instrukcijos, geriausios praktikos pavyzdžiai ir 
rekomendacijos, kaip valdžios institucijos turi taikyti prašymų išduoti vizas tvarkymo 
taisykles. Šis vadovas, kuriame yra skyrius, skirtas ES piliečiams ir jų šeimos nariams, turėtų 
iš tikrųjų padėti geriau spręsti daugumą nuolatinių Europos Sąjungos teisės, 
reglamentuojančios laisvą judėjimą, neteisingo taikymo problemų.“

                                               
1 COM (2010) 1620, galutinis.


