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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 01192/2010, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais 
Ioannis Papaioannou, par to, ka Īrijas Republika, iespējams, neievēro 
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 iesniedzējs dzīvo Apvienotajā Karalistē un ir precējies ar krievu izcelsmes 
sievieti, kurai ir Apvienotās Karalistes Robežu aģentūras (Iekšlietu ministrija) izsniegta 
uzturēšanās atļauja. Pāris vēlas ceļot uz Īriju, bet saskaņā ar Īrijas vēstniecības tīmekļa vietnē 
sniegto informāciju lūgumraksta iesniedzēja sievai ceļošanai ir nepieciešama vīza. Tas ir 
pretrunā 2004. gada 29. aprīļa Direktīvas 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes 
locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā 5. panta 2. punktam. Šajā 
pantā noteikts, ka „ģimenes locekļiem, kuri nav dalībvalsts valstspiederīgie, ir tikai 
nepieciešama ieceļošanas vīza saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 539/2001 vai vajadzības gadījumā 
valsts tiesību aktiem. Šīs direktīvas nozīmē minētajiem ģimenes locekļiem, ja tiem ir derīga 
uzturēšanās atļauja, kas minēta 10. pantā, nav vajadzīga vīza.”

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 17. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 30. septembrī

Lūgumraksta iesniedzējs, Grieķijas valstspiederīgais, kas dzīvo Apvienotajā Karalistē kopā ar 
savu sievu, kura ir Krievijas valstspiederīgā, sūdzas, ka Īrijas tiesību akti nav saskaņā ar 
Direktīvas 5. panta 2. punktu, jo tajos nav paredzēts, ka personai, kurai ir uzturēšanas atļauja, 
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nav vajadzīga vīza.

Komisijas komentāri

Līguma par Eiropas Savienības darbību 21. panta 1. punktā paredzēts, ka ikvienam Eiropas 
Savienības pilsonim ir tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot dalībvalstīs, ievērojot Līgumos 
noteiktos ierobežojumus un nosacījumus, kā arī to īstenošanai paredzētos pasākumus. Ar 
attiecīgajiem ierobežojumiem un nosacījumiem var iepazīties Direktīvā 2004/38/EK1.

Saskaņā ar direktīvas 5. panta 2. apakšpunktu, ja ES pilsoņa ģimenes locekļiem, kas ir trešās 
valsts valstspiederīgie, ir derīga 10. pantā minētā uzturēšanās atļauja, viņiem nav vajadzīga 
vīza, ja viņi pavada vai pārceļas kopā ar pilsoni uz dalībvalsti, kura nav viņa vai viņas 
valstspiederības dalībvalsts.

Lai panāktu atbilstību Direktīvas 2004/38/EK noteikumiem, Īrijā pieņēma 2006. gada Eiropas 
Kopienu (personu brīva pārvietošanās) (Nr. 2) noteikumus. 

2006. gada noteikumu 4. panta 3. punktā, kas skatāms kopā ar 3. panta b) punkta 
iii) apakšpunktu 2006. gada Rīkojumā attiecībā uz 2004. gada Imigrācijas likumu (vīzas), 
paredzēts, ka personai, kas nav EEZ dalībvalsts valstspiederīgais, ir jābūt derīgai Īrijas vīzai, 
lai drīkstētu ieceļot Īrijā, ja vien personai nav derīga uzturēšanās atļauja, kas izsniegta saskaņā 
ar 2006. gada noteikumu 7. pantu.

Pēc sazināšanās ar Īrijas varas iestādēm, kuras laikā tika lūgts skaidrot to direktīvas 5. panta 
2. punkta interpretāciju, Komisija 2010. gada 21. jūnijā nosūtīja Īrijas varas iestādēm vēstuli, 
kurā norādīja visus problemātiskos jautājumus saistībā ar Direktīvas 2004/38/EK 
transponēšanu. 2010. gada 24. novembrī Dublinā notika divpusēja sanāksme, lai pārrunātu un 
skaidrotu konstatētās nepilnības. Pēc sanāksmes Īrijas varas iestādes 2011. gada 21. februārī 
Komisijai rakstveidā nosūtīja savus oficiālos apsvērumus.

Savā atbildē Īrijas varas iestādes norādīja, ka ir gatavas atcelt prasību par vīzu personām, kam 
citas dalībvalsts attiecīgā iestāde ir piešķīrusi tiesības brīvi pārvietoties. 

2009. gada Rīkojumu attiecībā uz 2004. gada Imigrācijas likumu (vīzas) atcēla ar 2011. gada 
Rīkojumu attiecībā uz 2004. gada Imigrācijas likumu (vīzas) (2011. g., S.I. Nr. 146), kas 
stājās spēkā 2011. gada 25. aprīlī. Tagad rīkojuma 3. panta c) punktā ir noteikts, ka 
nepilsoņiem, kas ir ES pilsoņa ģimenes locekļi un kas ir saņēmuši dokumentu, ko sauc par 
„Savienības pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauju”, kā minēts Direktīvas 2004/38/EK 
10. pantā, nav nepieciešama vīza.

Secinājums

Komisija uzskata, ka tagad Īrijas tiesību akti ir pilnīgi saskaņā ar ES tiesību aktu — Direktīvu 
2004/38/EK par brīvu pārvietošanos.
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/38/EK par 

Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties 
dalībvalstu teritorijā, OV L 158, 30.4.2004., 77. lpp.  


