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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0234/2011 dėl Ispanijos daromų 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 
pažeidimų, kurią pateikė Ispanijos pilietė M. L.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja, ištekėjusi už vyro, kuris nėra ES valstybės narės pilietis, skundžiasi, kad 
Ispanija reikalauja, jog jos vyras turėtų įvažiavimo į Ispaniją vizą. Peticijos pateikėjos 
nuomone, toks reikalavimas pažeidžia 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 6 straipsnio 2 dalies nuostatas. Pagal 6 straipsnio 2 dalį, su 
nuoroda į 1 to paties straipsnio dalį, šeimos nariai, kurie nėra valstybės narės piliečiai, 
prilyginami ES piliečiams, ir kai šie lydi ar atvyksta pas ES pilietį, iš jų reikalaujama turėti tik 
galiojantį pasą. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. gegužės 31 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 6 d.

Peticijos pateikėja , ištekėjusi už vyro, kuris nėra ES valstybės narės pilietis, teigia, kad 
Ispanijos Karalystė pažeidžia Direktyvos 2004/38/EB 6 straipsnio 2 dalį. Peticijos pateikėja 
teigia, kad pagal minėtąją direktyvą valstybės narės neturi teisės reikalauti, jog Sąjungos 
piliečių šeimos nariai, kurie nėra valstybės narės piliečiai, turėtų vizą.
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Ispanijos pilietė neteisingai aiškina direktyvos 2004/38/EB nuostatas. 

Nors pagal direktyvos 6 straipsnį ES piliečiams ir jų šeimos nariams užtikrinama teisė gyventi 
kitos valstybės narės teritorijoje iki trijų mėnesių trukmės laikotarpį, netaikant jokių 
reikalavimų ar formalumų, 5 straipsnio 2 dalyje teigiama, kad galima reikalauti, jog ES 
piliečių šeimos nariai, kurie nėra Sąjungos piliečiai, turėtų įvažiavimo vizą pagal Reglamento 
(EB) Nr. 539/2001 nuostatas arba, kai taikytina, nacionalinės teisės aktus. 

Ispanijos teisės aktai suderinti su ES teisės nuostatomis, numatytomis Direktyvos 2004/38/EB 
6 straipsnyje. 


