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Temats: Lūgumraksts Nr. 0297/2011, ko iesniedza Šrilankas valstspiederīgais M. S., 
par viņa pieteikumu iegūt Čehijas pilsonību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējam ir Šrilankas pilsonība un kopš 2003. gada piešķirts patvērums 
Čehijas Republikā. Viņam ir čehu izcelsmes partnere, ar kuru viņam ir kopīgs bērns, kam ir 
Čehijas pilsonība. Viņš ir pieprasījis Čehijas pilsonību, bet viņa pieteikums tika noraidīts, jo 
viņš ir bezdarbnieks. Kad viņš pieprasīja ilgtermiņa uzturēšanās atļauju, šis pieteikums arī tika 
noraidīts. Saskaņā ar Čehijas varas iestāžu teikto viņam vispirms jāatsakās no savas 
patvēruma atļaujas. Lūgumraksta iesniedzējs nesaprot, kādēļ viņam vispirms ir jānodod šī 
atļauja, un viņš baidās, ka bez šī dokumenta viņš vairs nevarēs pieprasīt uzturēšanās atļauju.
Viņš lūdz Eiropas Parlamenta palīdzību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 15. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

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

ES dalībvalstu piešķirtās tiesības trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem ir piešķirts bēgļa 
statuss, Eiropas Savienības līmenī ir saskaņotas ar Padomes 2004. gada 29. aprīļa 
Direktīvu 2004/83/EK par obligātajiem standartiem, lai kvalificētu trešo valstu 
valstspiederīgos vai bezvalstniekus kā bēgļus vai kā personas, kam citādi nepieciešama 
starptautiska aizsardzība, šādu personu statusu un piešķirtās aizsardzības saturu. Dalībvalstīs 
jānodrošina vienlīdzīga attieksme pret bēgļa statusa saņēmējiem un valstspiederīgajiem 
attiecībā uz noteiktu šo tiesību skaitu.
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Proti, saskaņā ar direktīvas 26. panta 1. un 2. punktu dalībvalstīm ir pienākums ļaut bēgļiem 
iesaistīties nodarbinātības vai pašnodarbinātības darbībās. Turklāt tām jānodrošina, ka bēgļa 
statusa saņēmējiem ar līdzvērtīgiem nosacījumiem kā dalībvalsts valstspiederīgajiem tiek 
piedāvātas tādas darbības kā, piemēram, ar nodarbinātību saistītas izglītības iespējas 
pieaugušajiem, arodmācības un praktiskas pieredzes gūšana darbavietā.

Saskaņā ar direktīvas 24. pantu dalībvalstīm jāpiešķir bēgļa statusa saņēmējiem uzturēšanās 
atļauja, kurai jābūt derīgai vismaz trīs gadus un pagarināmai. Nosacījumi, saskaņā ar kuriem 
var atcelt uzturēšanās atļauju, ir uzskaitīti atsevišķi, un tie neattiecas uz gadījumiem, kad 
atzīts bēglis pieprasa tikai ilgtermiņa uzturēšanās atļauju.

Tomēr attiecībā uz Čehijas varas iestāžu atteikumu piešķirt atzītam bēglim Čehijas pilsonību 
jānorāda, ka katra dalībvalsts var pati noteikt nosacījumus savas pilsonības iegūšanai un 
zaudēšanai. Šis jautājums neietilpst Savienības tiesību aktu darbības jomā, tādēļ Komisijai 
nav tiesību iejaukties.

Padomes Direktīva 2003/109/EK („Pastāvīgas uzturēšanās direktīva”) tika grozīta 2011. 
gadā1, lai ietvertu arī starptautiskās aizsardzības saņēmējus, t. i., bēgļus un papildu 
aizsardzības saņēmējus. Saskaņā ar grozīto direktīvu starptautiskās aizsardzības saņēmējiem 
var piešķirt pastāvīgas uzturēšanās atļauju pēc 5 gadu likumīgas un nepārtrauktas uzturēšanās 
dalībvalstī. Pēc šā statusa iegūšanas un atbilstoši noteiktiem nosacījumiem viņi var 
pārvietoties uz citu dalībvalsti un arī tur iegūt pastāvīgas uzturēšanās atļauju.

Dalībvalstīm jātransponē šī direktīva savas valsts tiesību aktos līdz 2013. gada 20. maijam.
Šajā saistībā starptautiskās aizsardzības saņēmēji parasti var izmantot direktīvā noteiktās 
tiesības tikai pēc šā termiņa beigām.

Secinājumi

Komisija nevar turpināt šo lietu, jo nav informācijas, kas norādītu uz iespējamu ES tiesību 
akta pārkāpumu. Ja lūgumraksta iesniedzējs vēlas, viņš var konsultēties ar juridisko 
konsultantu un/vai nevalstisku organizāciju Čehijas Republikā, lai saņemtu sīkāku 
informāciju par valsts procedūrām, kas saistītas ar šo lietu.
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