
CM\884125LV.doc PE428.035v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

16.11.2011

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1068/2008, ko iesniedza Meksikas valstspiederīgā Florencia 
Guillen, par neērtībām, ko radījis pārmērīgais ilgums, kādā izskatīja viņas 
pieteikumu par beztermiņa uzturēšanās atļauju Apvienotajā Karalistē, lai gan viņa 
ir precējusies ar ES pilsoni

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, Meksikas pilsone, kas dzīvo Apvienotajā Karalistē kopā ar savu 
vīru, kurš ir Grieķijas valstspiederīgais, kritizē ilgstošo procedūru, kādā AK Iekšlietu 
ministrija izskatīja viņas pieteikumu par beztermiņa uzturēšanās atļauju Apvienotajā 
Karalistē. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka vairāk nekā astoņus mēnešus viņa nav 
varējusi ceļot un, tā kā nav bijis informācijas, kad viņai tiks atdoti ceļošanas dokumenti, bijusi 
spiesta attiekties no divām stipendijām, ko viņai bija piešķīrusi Britu Padome un žurnāls 
„AN”. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka viņa ir diskriminēta, jo viņa ir meksikāniete un ir 
precējusies ar ES pilsoni, kas nav Apvienotās Karalistes valstspiederīgais.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 16. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Lūgumraksta iesniedzēja, Meksikas valstspiederīgā, kas dzīvo Apvienotajā Karalistē ar savu 
vīru, kas ir Grieķijas valstspiederīgais, sūdzas, ka Apvienotās Karalistes varas iestādes nav 
varējušas pieņemt lēmumu par viņas pieteikumu uzturēšanās apliecībai termiņā, kas noteikts 
Kopienas tiesību aktos, un ka tās astoņus mēnešus ir paturējušas viņas pasi.

EK līguma 18. pantā noteikts, ka ikvienam Savienības pilsonim ir tiesības brīvi pārvietoties 
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un pastāvīgi uzturēties dalībvalstu teritorijā, ievērojot šajā līgumā noteiktos ierobežojumus un 
nosacījumus, kā arī tā īstenošanai paredzētos pasākumus. Attiecīgie ierobežojumi un 
nosacījumi ir atrodami Direktīvā 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu 
tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā. 

Trešo valstu valstspiederīgo ģimenes locekļu uzturēšanās tiesības apliecina dokumenta 
„Savienības pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās apliecība” izsniegšana ne vēlāk kā 6 mēnešu 
laikā no datuma, kad tie iesnieguši pieteikumu, kā tas noteikts direktīvas 10. panta 1. punktā.

Lai atbilstu šiem Direktīvas 2004/38/EK noteikumiem, Apvienotā Karaliste 2006. gadā 
ieviesa imigrācijas (Eiropas Ekonomikas zona) noteikumus. 

2006. gada noteikumu 17. noteikums pareizi transponē direktīvas 10. pantu, nosakot, ka valsts 
sekretārs pēc pieteikuma saņemšanas pieteikuma iesniedzējam nekavējoties izdod pieteikuma 
uzturēšanās apliecībai apstiprinājumu un uzturēšanās apliecību izdod ne vēlāk kā 6 mēnešu 
laikā no datuma, kad ir saņemts pieteikums un dokumenti.

Attiecībā uz to, ka tika paturēti ceļošanas dokumenti, dalībvalstis ir tiesīgas pārbaudīt, ka 
ceļošanas dokumenti ir īsti, tomēr administratīvā prakse, paturot ceļošanas dokumentu 
oriģinālus līdz lēmuma pieņemšanai par pieteikumu uzturēšanās apliecībai, ir neattaisnojams 
šķērslis ES pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties un ir 
pretrunā ar Direktīvu 2004/38/EK, jo saskaņā ar direktīvas 4. panta 1. punktu un 5. panta 
1. punktu šie ceļošanas dokumenti ir nepieciešami Kopienas tiesību brīvi pārvietoties un 
uzturēties citas dalībvalsts teritorijā izmantošanai.

Lūgumraksta iesniedzējas prasība ir reģistrēta kā oficiāla sūdzība, un Komisija par šo 
gadījumu sazināsies ar Apvienotās Karalistes varas iestādēm.”

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2011. gada 16. novembrī

Lūgumrakstu iesniedzēji, ES valstspiederīgie un viņu ģimenes locekļi, sūdzējās par to, ka 
Apvienotās Karalistes iestādes ES tiesību aktos noteiktajā termiņā nepieņēma lēmumu par 
viņu pieteikumiem saistībā ar uzturēšanās atļaujām atbilstīgi Direktīvai 2004/38/EK1. 

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. 
Attiecīgie ierobežojumi un nosacījumi ir noteikti Direktīvā 2004/38/EK.

Direktīvā 2004/38/EK attiecībā uz uzturēšanās atļauju izsniegšanu ir paredzēti šādi termiņi:

– reģistrācijas apliecība (ES pilsoņiem) — izsniedzama tūlīt (8. panta 2. punkts);

– uzturēšanās atļauja (ģimenes locekļiem, kuri nav nevienas dalībvalsts valstspiederīgie) —
izsniedzama 6 mēnešu laikā (10. panta 1. punkts);

– dokuments, ar ko apliecina pastāvīgu uzturēšanos (ES pilsoņiem) — izsniedzams iespējami 
drīz (19. panta 1. punkts);
                                               
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.
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– pastāvīgas uzturēšanās atļauja (ģimenes locekļiem, kuri nav nevienas dalībvalsts 
valstspiederīgie) — izsniedzama 6 mēnešu laikā (20. panta 1. punkts).

Lai izpildītu Direktīvas 2004/38/EK nosacījumus, Apvienotā Karaliste ieviesa 2006. gada 
(Eiropas Ekonomikas zonas) Imigrācijas noteikumus, ar kuriem pareizi transponē iepriekš 
minētos Direktīvā paredzētos termiņus.

Pēc Eiropas Komisijas iejaukšanās Apvienotās Karalistes iestāžu darbā ar kavēšanos saistītā 
problēma, šķiet, beidzot ir atrisināta.

Komisija pēc daudzu individuāli iesniegtu sūdzību saņemšanas 2009. gada 19. martā sazinājās 
ar Apvienotās Karalistes varas iestādēm un pieprasīja tām informāciju par visiem 
pasākumiem, ko tās gatavojas veikt, lai izsniegtu pieprasītos uzturēšanās dokumentus un pēc 
iespējas ātrāk paveiktu iekavēto darbu.

2009. gada 27. maijā Apvienotās Karalistes iestādes apstiprināja, ka pieteikumu iesniedzēji ir 
saskārušies ar kavējumiem lēmumu saņemšanā, un atzina situācijas nopietnību.

Lai atkal nodrošinātu atbilstību pienācīgiem pakalpojumu standartiem, Apvienotās Karalistes 
iestādes īstenoja plānu, kas cita starpā ietvēra būtisku to darbinieku skaita palielināšanu (par 
vairāk nekā 400 %), kuri strādā ar Eiropas pieteikumu lietām, darbinieku mācību programmas 
izvērtēšanu un pārstrukturēšanu, darbinieku darba rezultātu un ar pieteikumiem saistītā 
procesa virzības ciešāku uzraudzību vai ienākošo pieteikumu šķirošanu, tos saņemot.

Lai minētajos gadījumos risinātu dokumentu atdošanas problēmas, Apvienotās Karalistes 
varas iestādes ieviesa e-pasta adresi un tālruņa numuru, kas paredzēta klientiem, kuri pieprasa 
ceļošanas pases atdošanu 10 darbdienu laikā.

Pēc pienācīgu pakalpojumu standartu atjaunošanas attiecībā uz visiem pilnīgi aizpildītajiem 
pieteikumiem, kas tika iesniegti pēc 2009. gada 29. jūlija, Komisija turpināja sazināties un 
sadarboties ar Apvienotās Karalistes iestādēm, lai nodrošinātu, ka iekavētais darbs saistībā ar 
iepriekš iesniegtajiem pieteikumiem tiek paveikts.

2010. gada 5. oktobrī Apvienotās Karalistes varas iestādes informēja Komisiju, ka nepaveiktā 
darba problēma saistībā ar neizskatītajiem pieteikumiem ir atrisināta un ka iestādes pilnīgi 
ievēro ES tiesību aktos noteiktos termiņus.

2011. gada februārī Komisija nosūtīja vēstules 250 ES iedzīvotājiem un viņu ģimenes 
locekļiem, kuri bija vērsušies Komisijā ar sūdzībām par kavējumiem, un informēja viņus par 
situācijas attīstību. Vēstulēs sūdzību iesniedzēji tikai aicināti četru nedēļu laikā sniegt 
informāciju par to, vai viņi uzskata, ka ES tiesību akti vēl aizvien tiek pārkāpti.

Nesaņemot informāciju, kas liecinātu par to, ka Apvienotās Karalistes varas iestādes turpina 
nepildīt savas ES tiesību aktos noteiktās saistības, 2011. gada maijā visas lietas tika slēgtas.

Komisija turpinās pārraudzīt to, kā Apvienotās Karalistes varas iestādes nodrošina termiņu 
ievērošanu, un vajadzības gadījumā iejauksies.


