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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0169/2010, ko iesniedza Apvienotās Karalistes 
valstspiederīgais S. S., par Beļģijas iestāžu pārkāpumiem Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvas 2004/38/EK par 
Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un 
uzturēties dalībvalstu teritorijā noteikumu īstenošanā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir Apvienotās Karalistes valstspiederīgais, sūdzas par Beļģijas 
iestāžu rīcību saistībā ar viņa pieprasījumu izsniegt vīzu saviem vecākiem, kuri ir Kenijas 
valstspiederīgie. Viņš norāda, ka Beļģijas atbildīgās iestādes nepareizi izskatīja pieprasījumu, 
pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš 
Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām 
(Šengenas Robežu kodekss), jo tās nav ievērojušas Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 29. aprīļa Direktīvas 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu 
tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā 2. pantu par ģimenes locekļiem 
un to tiesībām. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu vērsties pie Beļģijas 
iestādēm un nodrošināt, lai tās ievēro ES tiesību aktu noteikumus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 8. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 8. oktobrī

Ar Regulu (EK) Nr. 810/2009, ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (OV L 243, 15.9.2009.), 
paredz procedūras un nosacījumus vīzu izsniegšanai tranzītam vai plānotām uzturēšanās 
reizēm dalībvalstu teritorijā laika periodam līdz sešiem mēnešiem.
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Direktīvā 2004/38/EK noteikts, ka „dalībvalstis šādām personām [direktīvā norādītajiem 
ģimenes locekļiem] piešķir visus atvieglojumus, lai tās iegūtu vajadzīgās vīzas,” un ka ES 
pilsoņa ģimenes loceklim, iesniedzot pieteikumu vīzas saņemšanai, jāiesniedz arī apliecinošie 
dokumenti, lai pierādītu, ka uz viņiem attiecas direktīvā minētās tiesības. Tas nozīmē, ka 
jāiesniedz dokumenti, kas apliecina, ka:

 šīs tiesības izriet no vīzas pieteikuma iesniedzēja radniecība ar ES pilsoni;

 vīzas pietikuma iesniedzējs ir ģimenes loceklis (piemēram, laulības apliecība, dzimšanas 
apliecība, apgādības atbildību apliecinošs dokuments, personas identitāti apliecinošs 
dokuments (pase)); kā arī

 vīzas pieteikuma iesniedzējs pavada vai ceļo kopā ar ES pilsoni (piemēram, pierādījums, 
ka ES pilsonis jau uzturas uzņēmējā dalībvalstī, vai apstiprinājums, ka ES pilsonis ieceļos 
uzņēmējā dalībvalstī).

Direktīvā norādītajam ES pilsoņa ģimenes loceklim nav nepieciešams uzrādīt papildu 
dokumentus saistībā ar ieceļošanas mērķi un iztikas līdzekļiem. Tas arī atspoguļojas faktā, ka 
šīs kategorijas personām nav jāaizpilda dažas ailes vīzas pieteikuma veidlapā.

Attiecībā uz lūgumrakstā izvirzīto tematu jānorāda, ka lūgumraksta iesniedzējs nav pietiekami 
skaidri izklāstījis situāciju:
- ja viņš paredz pievienoties vecākiem vai kopā ar tiem ieceļot Beļģijā, tad šajā gadījumā 
attiecībā uz vecākiem būtu jāpiemēro minētā direktīva, un viņiem būtu tiesības saņemt visus 
šajā situācijā piedāvātos atvieglojumus, taču,
- ja viņa vecāki nodomājuši vieni ieceļot Beļģijā, uz viņiem neattiektos direktīvas noteikumi, 
bet gan vispārējie noteikumi, ko piemēro īstermiņa uzturēšanās vīzu pieprasītājiem.

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. septembrī (REV)

Lūgumraksta iesniedzējs ir Apvienotās Karalistes valstspiederīgais un dzīvo šajā valsī. Viņš 
pieņem, ka viņa vecāki ir iekļauti Direktīvas 2004/38/EK 2. pantā minētajā ģimenes locekļu 
uzskaitījumā. Pamatojoties uz to, viņš uzskata, ka Beļģijai ir jāpiešķir viņa vecākiem 
Šengenas ieceļošanas vīza attiecībā uz Beļģijas teritoriju.
Komisijas novērojumi
Līguma par Eiropas Savienības darbību 21. panta 1. punkts paredz, ka ikvienam Eiropas 
Savienības pilsonim ir tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot dalībvalstīs, ievērojot līgumos 
noteiktos ierobežojumus un nosacījumus, kā arī to īstenošanai paredzētos pasākumus. Šie 
ierobežojumi un nosacījumi ir ietverti Direktīvā 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu 
ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā. 

Kā paredzēts Direktīvas 2004/38/EK 3. panta 1. punktā, tas attiecas tikai uz Savienības 
pilsoņiem, kas pārceļas uz dzīvi vai uzturas dalībvalstī, kurai tie nav valstiski piederīgi, un uz 
viņu ģimenes locekļiem, kuri tos pavada vai pārceļas kopā ar tiem.

Tas nozīmē, ka lūgumraksta iesniedzējam būtu kopā ar saviem vecākiem jāieceļo Beļģijā 
(tādā veidā „pavadot” viņu, kā noteikts direktīvas 3. pantā).
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2. panta 2. punkta d) apakšpunktā direktīvas tiesību saņēmēju uzskaitījumā ir ietverti 
„apgādībā esošie tiešie augšupējie radinieki”.

2009. gada 2. jūlija vadlīnijās par Direktīvu 2004/38/EK (Eiropas Komisijas paziņojums 
Eiropas Parlamentam un ES Padomei, 2. panta 1. punkta 4. apakšpunkts) ir izskaidrots, ka 
pierādījumu par „apgādībā esoša” ģimenes locekļa statusu var nodrošināt ar jebkādiem 
līdzekļiem.

Secinājums
Pamatojoties uz lūgumrakstā ietvertajiem nedaudzajiem informācijas elementiem, šķiet, ka 
vecākiem, kuri ir Kenijas valstspiederīgie, jāiesniedz pieteikums vīzai Beļģijas konsulātā, 
apliecinot savas ģimenes saites un to, ka tie ir Apvienotās Karalistes valstspiederīgā 
lūgumraksta iesniedzēja „apgādībā esoši”. Turklāt Beļģijā tiem būtu jāieceļo kopā ar 
Apvienotās Karalistes valstspiederīgo.


