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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1068/2008 dėl peticijos pateikėjos prašymo suteikti neterminuotą 
leidimą gyventi Jungtinėje Karalystėje per ilgo nagrinėjimo, nors ji 
susituokusi su ES piliečiu, sukeltų nepatogumų, kurią pateikė Meksikos 
pilietė Florencia Guillen 

1. Peticijos santrauka.

Peticijos pateikėja, Jungtinėje Karalystėje su savo vyru graiku gyvenanti Meksikos pilietė, 
kritikuoja tai, kad Jungtinės Karalystės vidaus reikalų ministerija per ilgai nagrinėja jos 
prašymą suteikti neterminuotą leidimą gyventi Jungtinėje Karalystėje. Anot peticijos 
pateikėjos, daugiau kaip aštuonis mėnesius ji negalėjo keliauti ir buvo priversta atsisakyti 
Britų tarybos ir AM žurnalo jai suteiktų dviejų stipendijų, nes nežinojo, kada jai bus grąžinti 
kelionės dokumentai. Peticijos pateikėja mano, kad yra diskriminuojama, nes yra meksikietė 
ir susituokusi su ES piliečiu, kuris nėra britas. 

2. Priimtinumas.

Paskelbta priimtina 2008 m. gruodžio 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Peticijos pateikėja, Jungtinėje Karalystėje su savo sutuoktiniu graiku gyvenanti Meksikos 
pilietė, skundžiasi, kad Jungtinės Karalystės valdžios institucijos iki Bendrijos teisės aktuose 
nustatyto termino nepriėmė sprendimo dėl jos prašymo išduoti leidimo gyventi kortelę ir 
aštuonis mėnesius laikė paėmusios jos pasą.

EB sutarties 18 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas Europos Sąjungos pilietis turi teisę 
laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje laikydamasis šioje Sutartyje ir jai 
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įgyvendinti priimtose nuostatose nustatytų apribojimų bei sąlygų. Atitinkami apribojimai ir 
sąlygos nustatyti Direktyvoje 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės 
laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje. 

Trečiųjų šalių pilietybę turinčių šeimos narių teisė gyventi valstybėje narėje patvirtinama ne 
vėliau kaip per šešis mėnesius nuo prašymo įteikimo dienos išduodant „Sąjungos piliečio 
šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę“, kaip nustatyta direktyvos 10 straipsnio 1 dalyje.

Siekdama laikytis Direktyvos 2004/38/EB nuostatų, 2006 m. Jungtinė Karalystė priėmė 
Imigracijos (Europos ekonominės erdvės) taisykles. 

2006 m. nuostatų 17 straipsnyje tinkamai perkeliamas direktyvos 10 straipsnis – numatyta, 
kad valstybės sekretorius, gavęs prašymą, prašymą pateikusiam asmeniui nedelsdamas 
išduoda pažymėjimą, kad kreiptasi dėl leidimo gyventi kortelės, o pačią leidimo gyventi 
kortelę išduoda ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo prašymo ir dokumentų gavimo dienos.

Valstybės narės turi teisę patikrinti, ar laikomi kelionės dokumentai yra tikri. tačiau kelionės 
dokumentų originalų negrąžinimo, kol bus priimtas sprendimas dėl prašymo išduoti leidimo 
gyventi kortelę, praktika yra nepateisinama kliūtis ES piliečiams ir jų šeimos nariams naudotis 
savo teise laisvai judėti ir gyventi ir prieštarauja Direktyvai 2004/38/EB, nes direktyvos 
4 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 1 dalyje šių kelionės dokumentų reikalaujama norint 
naudotis Bendrijos suteikta teise laisvai judėti ir gyventi kitos valstybės narės teritorijoje.

Peticijos pateikėjos teiginiai užregistruoti ir kaip oficialus skundas, o Komisija dėl šio atvejo 
susisieks su Jungtinės Karalystės valdžios institucijomis.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. lapkričio 16 d. (REV).

Peticijų teikėjai, ES piliečiai ir jų šeimos nariai, skundėsi dėl to, kad JK valdžios institucijos 
per ES teisės aktuose nustatytą terminą nepriėmė sprendimo dėl jų prašymų išduoti leidimo 
gyventi šalyje dokumentus pagal Direktyvą 2004/38/EB1. 

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas 
Europos Sąjungos pilietis turi teisę laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje 
laikydamasis Sutartyse ir joms įgyvendinti priimtose nuostatose nustatytų apribojimų bei 
sąlygų. Atitinkami apribojimai ir sąlygos pateiktos Direktyvoje 2004/38/EB.

Joje nustatyti šie terminai išduoti leidimo gyventi šalyje dokumentus:

– registracijos sertifikatas (ES piliečiams) išduodamas nedelsiant (8 straipsnio 2 dalis);

– leidimo gyventi šalyje kortelė (ne ES piliečių šeimos nariams) išduodama per šešis 
mėnesius (10 straipsnio 1 dalis);

– nuolatinį gyvenimą šalyje patvirtinantis dokumentas (ES piliečiams) išduodamas kuo 
greičiau (19 straipsnio 1 dalis);

                                               
1 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų 

šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš  dalies keičianti Reglamentą, 
OL L 158, 2004 04 30, p. 77 
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– leidimo nuolatos gyventi šalyje kortelė (ne ES piliečių šeimos nariams) išduodama per šešis 
mėnesius (20 straipsnio 1 dalis).

Siekdama laikytis Direktyvos 2004/38/EB nuostatų, 2006 m. Jungtinė Karalystė priėmė 
Imigracijos (Europos ekonominės erdvės) taisykles, kuriomis į nacionalinę teisę tinkamai 
perkeliami pirmiau nurodyti direktyvoje nustatyti terminai.

Atrodo, kad Europos Komisijai įsikišus JK valdžios institucijų vėlavimo problema pagaliau 
išspręsta.

Komisija gavo daug skundų dėl vėlavimo išduoti JK leidimo gyventi šalyje dokumentus, todėl 
2009 m. kovo 19 d. ji susisiekė su JK valdžios institucijomis ir paprašė jų pranešti Komisijai 
apie visas priemones, kurių bus imtasi, kad skundų pateikėjams būtų išduoti jų prašomi 
leidimo gyventi šalyje dokumentai, siekiant kuo greičiau atitaisyti padėtį.

JK valdžios institucijos 2009 m. gegužės 27 d. pripažino, kad asmenys, padavę prašymus dėl 
leidimo gyventi dokumentų išdavimo, pernelyg ilgai laukė sprendimų ir pripažino padėties 
rimtumą.

Norėdamos vėl taikyti tinkamus aptarnavimo standartus, JK valdžios institucijos parengė 
planą, kuriame numatyta, be kita ko, gerokai padidinti europinius prašymus nagrinėjančių 
socialinės rūpybos darbuotojų skaičių (daugiau kaip 400 proc.), vertinti ir pertvarkyti 
darbuotojų rengimo programų paketą, atidžiau stebėti darbuotojų veiklos rezultatus ir 
prašymų nagrinėjimo pažangą arba kruopščiai tikrinti gaunamas paraiškas.

Siekdamos išspręsti nagrinėjamų bylų dokumentų grąžinimo problemas, JK valdžios 
institucijos sukūrė specialų e. pašto adresą ir telefono liniją klientams, kurie gali prašyti per 
10 darbo dienų grąžinti jų pasus, kad galėtų keliauti.

JK vėl pradėjus taikyti aptarnavimo standartus, kurių laikomasi nagrinėjant visus išsamius 
prašymus, pateiktus nuo 2009 m. liepos 29 d., Komisija išlaikė glaudžius ryšius ir 
bendradarbiavo su JK valdžios institucijomis siekdama užtikrinti, kad padėtis, susijusi su 
anksčiau gautais prašymais, taip pat būtų atitaisyta.

2010 m. spalio 5 d. JK valdžios institucijos informavo Komisiją, kad padėtis, susijusi su 
anksčiau gautais nagrinėjamais prašymais, atitaisyta ir kad visiškai laikomasi ES teisės 
aktuose nustatytų terminų.

2011 m. vasario mėn. Komisija išsiuntė 250 ES piliečių ir jų šeimos nariams, pateikusiems 
Komisijai skundus dėl vėlavimo problemos, raštus ir pranešė jiems apie pokyčius. Šiais 
raštais skundų pateikėjai buvo raginami per keturias savaites pranešti, ar, jų manymu, 
ES teisės aktai toliau pažeidžiami.

Negavus jokios informacijos apie tai, kad JK valdžios institucijos ir toliau pažeidžia pagal
ES teisę nustatytus įsipareigojimus, 2011 m. gegužės mėn. visos bylos buvo baigtos nagrinėti.

Komisija toliau stebės, kaip JK valdžios institucijos laikosi terminų, ir prireikus imsis 
veiksmų.“


