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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0234/2011, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgā M. L., par 
to, ka Spānija pārkāpj Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa 
Direktīvu 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu 
tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, kuras vīrs nav nevienas dalībvalsts valstspiederīgais, sūdzas, ka 
Spānija prasa, lai viņas vīram būtu vīza ieceļošanai Spānijas teritorijā. Lūgumraksta 
iesniedzēja uzskata, ka šāda prasība ir 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 6. panta 2. punkta pārkāpums. 6. panta 
2. punkts, kas attiecas uz šā paša panta 1. punktu, ģimenes locekļiem, kuri nav nevienas 
dalībvalsts valstspiederīgie, piešķir tādas pašas tiesības kā Savienības pilsoņiem, par vienīgo 
prasību nosakot to, ka, pavadot vai pievienojoties Savienības pilsonim, viņiem jābūt derīgai 
pasei.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 31. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. septembrī

Lūgumraksta iesniedzēja, Spānijas pilsone, kura ir precējusies ar trešās valsts valstspiederīgo, 
sūdzas, ka Spānijas Karaliste pārkāpj Direktīvas 2004/38/EK 6. panta 2. punktu. Lūgumraksta 
iesniedzēja uzskata, ka iepriekš minētā direktīva aizliedz dalībvalstīm prasīt ieceļošanas vīzu 
trešās valsts valstspiederīgajiem, kuri ir Savienības pilsoņa ģimenes locekļi. 
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Spānijas pilsone nepareizi interpretē Direktīvas 2004/38/EK noteikumus. 

Lai gan ar minētās direktīvas 6. pantu ES pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem patiešām 
piešķir pastāvīgas uzturēšanās tiesības līdz trim mēnešiem, nekārtojot nekādas formalitātes un 
neizvirzot nekādus nosacījumus, tomēr 5. panta 2. punktā norādīts, ka ES pilsoņa ģimenes 
locekļiem, kuri ir trešās valsts valstspiederīgie, drīkst prasīt ieceļošanas vīzu saskaņā ar 
Regulu Nr. 539/2001 vai attiecīgā gadījumā atbilstīgi valsts tiesību aktiem. 

Attiecībā uz Direktīvas 2004/38/EK 6. pantu Spānijas tiesību akti ir saskaņā ar ES tiesībām.


