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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0169/2010 dėl to, kad Belgijos valdžios institucijos neįgyvendina
2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir 
gyventi valstybių narių teritorijoje nuostatų, kurią pateikė Jungtinės 
Karalystės pilietis S. S.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, Jungtinės Karalystės pilietis, skundžiasi tuo, kaip Belgijos valdžios 
institucijos nagrinėjo jo tėvų, Kenijos piliečių, paraišką vizai gauti. Jis atkreipia dėmesį į tai, 
kad atsakingos Belgijos valdžios institucijos, nagrinėdamos paraišką, neteisingai taikė vien 
2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 562/2006, nustatantį 
taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų 
kodeksas), visiškai neatsižvelgdamos į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir 
gyventi valstybių narių teritorijoje nuostatas. Dėl to peticijos pateikėjas ragina Europos 
Parlamentą kreiptis į Belgijos valdžios institucijas ir užtikrinti, kad būtų laikomasi taikytinų 
ES teisės aktų nuostatų. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. birželio 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. spalio 8 d.

„Reglamente (EB) Nr. 810/2009, nustatančiame Bendrijos vizų kodeksą (OL L 243, 
2009 9 15), nustatytos procedūros ir sąlygos, taikomos išduodant vizas vykti tranzitu per 
valstybių narių teritoriją arba numatomam buvimui jose, neviršijančiam trijų mėnesių per bet 
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kurį šešių mėnesių laikotarpį. 

Direktyvoje 2004/38/EB nustatyta, kad „Valstybės narės [šeimos nariams, kuriems taikoma 
direktyva] suteikia visas galimybes gauti būtinas vizas“ ir, kalbant apie patvirtinančiuosius 
dokumentus, kreipdamasis dėl vizos ES piliečio šeimos narys turi įrodyti, kad pagal direktyvą 
jis turi tokią teisę. Reikia įrodyti, kad:

 yra ES pilietis, su kuriuo siejamos prašymą išduoti vizą pateikusio asmens teisės, 

 prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo yra šeimos narys (pvz., pateikti santuokos liudijimą, 
gimimo liudijimą, priklausomumo įrodymą, tapatybės dokumentą (pasą); ir

 prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo lydi ES pilietį arba prie jo prisijungia (pvz., pateikti 
įrodymą, kad ES pilietis jau gyvena priimančiojoje valstybėje narėje arba patvirtinimą, 
kad ES pilietis keliaus į priimančiąją valstybę narę).

Iš direktyva reglamentuojamo ES piliečio šeimos nario galima nereikalauti papildomų 
dokumentų, susijusių su kelionės tikslu ir pragyvenimo lėšomis. Tai taip pat matyti iš šiai 
žmonių grupei taikomos išimties dėl tam tikrų prašymo išduoti vizą formos langelių pildymo. 

Kalbant apie peticijos esmę, dėmesys kreipiamas į tai, kad peticijos pateikėjo aprašyta padėtis 
nėra visiškai aiški: 
– jeigu jis būtų prisijungęs prie tėvų arba keliavęs kartu su jais į Belgiją, tokiu atveju tėvams 
būtų taikoma ši direktyva ir jie naudotųsi visomis tokiais atvejais suteikiamomis galimybėmis, 
tačiau
– jei tėvai vieni keliautų į Belgiją, jiems nebūtų taikoma direktyva ir prašymo pateikėjui 
galiotų bendrosios taisyklės, susijusios su trumpalaike viza.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 6 d. (REV)

„Peticijos pateikėjas yra Jungtinės Karalystės pilietis, gyvenantis Jungtinėje Karalystėje. Jis 
mano, kad jo tėvai yra įtraukti į šeimos narių sąrašą pagal Direktyvos 2004/38/EB 2 straipsnį. 
Dėl šios priežasties jis mano, kad jo tėvams Belgija turi išduoti Šengeno vizą, kad jie galėtų 
patekti į Belgijos teritoriją.
Komisijos pastabos
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. Tokie apribojimai ir reikalavimai išdėstyti Direktyvoje 2004/38/EB dėl Europos 
Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje. 

Kaip nustatyta 3 straipsnio 1 dalyje, Direktyva 2004/38/EB taikoma tik Europos Sąjungos 
piliečiams, kurie atvyksta į kitą valstybę narę, kurios piliečiai jie nėra, arba apsigyvena joje ir 
jų šeimos nariams, kurie juos lydi arba prisijungia prie jų. 

Tai reiškia, kad peticijos pateikėjas į Belgiją turėtų keliauti kartu su savo tėvais (kad jie jį 
„lydėtų“, kaip reikalaujama minėtos direktyvos 3 straipsnyje).

Be kitų direktyva reglamentuojamų naudos gavėjų, 2 straipsnio 2 dalies d punktas apima 
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„išlaikomus tiesioginius giminaičius, esančius aukščiau pagal giminystės liniją“.

2009 m. liepos 2 d. Gairėse dėl Direktyvos 2004/38/EB (Europos Komisijos komunikatas 
Europos Parlamentui ir ES Tarybai: 2.1.4 punktas) išaiškinta, kad „išlaikomo“ šeimos nario 
padėties įrodymas gali būti pateiktas bet kuriuo būdu.

Išvada
Remiantis keliais peticijoje pateiktos informacijos aspektais, atrodo, kad dėl vizos iš Kenijos 
kilusiems tėvams reikėtų kreiptis į Belgijos konsulatą, įrodant savo šeimos ryšius, ir tai, kad 
jie yra „išlaikomi“ peticijos pateikėjo, kuris yra Jungtinės Karalystės pilietis. Be to, į Belgiją 
jie turėtų keliauti kartu su Jungtinės Karalystės piliečiu.“


