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Peticijų komitetas

16.3.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0951/2007 dėl vizos, leidžiančios iš Šveicarijos vykti į Vokietiją, 
išdavimo peticijos pateikėjo rusei žmonai procedūros supaprastinamo, kurią 
pateikė Vokietijos pilietis R. H.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas su ruse žmona vienus metus gyveno Šveicarijoje turėdamas užsienio šalių 
piliečiams išduotą tapatybės dokumentą B. Kad galėtų atvyktų į Vokietiją, jo žmona turi turėti 
vizą, o tai, pasak peticijos pateikėjo, yra neįmanoma, nes jis negali pateikti kelių reikalingų 
dokumentų. Kadangi jis neturi darbo, tačiau nėra registruotas kaip bedarbis, jis negali pateikti 
darbdavio išduoto pažymėjimo arba įrodymo, kad gauna bedarbio pašalpą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. vasario 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. spalio 26 d.

„Kadangi peticijoje nurodytu laiku Šveicarija netaikė visų Šengeno vizos taisyklių, trečiųjų 
šalių piliečiams, kuriems taikomi vizos reikalavimai pagal Reglamentą (EB) Nr. 539/2001 ir 
kurie gyvena Šveicarijoje, kelionei į ES valstybę narę buvo būtina viza. Šveicarijos leidimas 
apsigyventi jo turėtojui suteikė teisę tik vykti tranzitu per Vokietijos teritoriją pagal Tarybos 
sprendimą Nr. 896/2006. (Nuo 2008 m. gruodžio 12 d. Šveicarija prisijungė prie Šengeno 
erdvės be vidaus sienų, tad leidimas apsigyventi suteikia teisę laisvai judėti Šengeno erdvėje 
tris mėnesius per pusę metų).
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Šengeno vizos išdavimo taisyklės ir sąlygos išdėstytos vadinamosiose Bendrosiose 
konsulinėse instrukcijose.

Pagal Bendrųjų konsulinių instrukcijų V dalies 1.4 punktą pareiškėjai, pateikdami įvairius 
patvirtinamuosius dokumentus, turi įrodyti kelionės tikslą, pragyvenimo lėšas ir 
apgyvendinimą, pateikti medicininį kelionės draudimą. Pragyvenimo lėšas įrodančiais 
dokumentais gali būti grynieji pinigai, kredito kortelė, banko sąskaita ar kitos priemonės, 
kuriomis įrodomos neabejotinos piniginės lėšas. Be to, gali prireikti pateikti ir kitus 
dokumentus kaip įrodymą apie gyvenamąją vietą ir apie ryšius su valstybe, kurioje pareiškėjas 
gyvena, arba įrodymą apie pareiškėjo socialinį ir profesinį statusą.

Kai kurios valstybės narės dėl pastarosios priežasties reikalauja pateikti įdarbinimo pažymą, 
norėdamos įsitikinti, kad asmenys, kurie kreipiasi dėl vizos, grįš į valstybę, iš kurios jie kilę 
arba kurioje gyvena.

Panašu, kad tokias nuostatas Vokietijos valdžios institucijos taikė peticijos pateikėjo ir jo 
rusės žmonos atveju.

Tačiau peticijos pateikėjas ir jo žmona gyvena Šveicarijoje pagal Europos Bendrijų bei jos 
valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl laisvo asmenų judėjimo.

Kaip nurodyta Susitarimo I priedo 1 straipsnio 1 dalyje, Susitariančiosios Šalys gali reikalauti, 
kad kitų Susitariančiųjų Šalių piliečių trečiųjų šalių šeimos nariai turėtų įvažiavimo vizą.
Tokiems šeimos nariams turi būti sudarytos visos sąlygos reikiamoms vizoms gauti.

Ši nuostata atitinka Direktyvos 2004/38/EB 5 straipsnio 2 dalį1, kuri taikoma laisvam 
ES piliečių ir jų šeimos narių judėjimui ES. Ši direktyva taikoma tik tiems ES piliečiams, 
kurie atvyko į kitą valstybę narę nei ta, kurios piliečiai jie yra.

Tačiau Europos Sąjungos Teisingumo Teismas šio palankaus režimo taikymo sritį išplėtė tiek, 
kad ji apimtų ir tuos ES piliečius, kurie grįžta į kilmės valstybę narę po to, kai kitoje 
valstybėje narėje naudojosi savo teise į laisvą judėjimą ir joje gyveno2. Teisingumo teismas 
                                               
1 OL L 158, 2004 4 30, p. 77.
2 1992 m. liepos 7 d. Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-370/90 Singh (Rink. 1992, p. I–4265).
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argumentavo, kad ES pilietis gali būti atgrasytas nuo išvažiavimo iš savo kilmės valstybės 
ketindamas užsiimti veikla kitoje valstybėje narėje, jeigu grįžęs į savo pilietybės valstybę narę 
jis ar jo sutuoktinis negalėtų pasinaudoti bent jau lygiavertėmis įvažiavimo ir apsigyvenimo 
lengvatomis, kuriomis jis galėtų pasinaudoti kitos valstybės narės teritorijoje.

Kaip nurodyta Susitarimo su Šveicarija 16 straipsnio 2 dalyje, turi būti atsižvelgiama į 
atitinkamą teismo praktiką iki Susitarimo pasirašymo dienos (1999 m. birželio 21 d.).

Atsižvelgiant į tai Susitarimu, aiškinamu kartu su Teisingumo Teismo sprendimu byloje 
Singh, Vokietija įpareigojama peticijos pateikėjo žmonai taikyti tokias pat sąlygas, kokias ji 
taikytų Šveicarijos piliečio rusei žmonai.

Tad peticijos pateikėjo žmonai turėjo būti išduota Vokietijos viza remiantis šeimos ryšio 
(santuokos) liudijimu ir galiojančiu pasu. Vokietija, reikalaudama, kad ES piliečio šeimos 
narys, prašydamas išduoti vizą atvykti į ES piliečio kilmės valstybę narę, pateiktų įdarbinimo 
pažymą ir kitus patvirtinamuosius dokumentus, pažeidė galiojančias Bendrijos taisykles.
Komisija susisieks su Vokietijos valdžios institucijomis dėl šio klausimo.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas (REV.), gautas 2012 m. kovo 16 d.

„Savo pirmajame pranešime dėl peticijos Komisija paaiškino, kad viza Europos Sąjungos 
piliečio šeimos nariui turėtų būti išduodama įrodžius šeimos ryšį ir pateikus galiojantį pasą ir 
kad Vokietijos valdžios institucijos negalėjo prašyti pateikti papildomų dokumentų.

Komisija susisiekė su Vokietijos valdžios institucijomis siekdama užtikrinti, kad taisyklės, 
kuriomis reglamentuojamas laisvas judėjimas, Vokietijoje būtų visiškai įgyvendintos.
Vokietijos vizų išdavimo vadove pateiktos išsamios vizų išdavimo ES piliečių šeimos nariams 
rekomendacijos. Remiantis ES teise naujausiame vadovo leidime nurodyta, kada viza turi būti 
išduodama ES piliečių šeimos nariams, ir paaiškinta, kad ES teisės aktai dėl laisvo judėjimo 
taikomi Vokietijos piliečiams, kurie grįžta į kilmės valstybę narę po to, kai kitoje valstybėje 
narėje naudojosi savo teise į laisvą judėjimą ir joje gyveno.

Atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą informaciją Komisija mano, kad iškeltas klausimas yra 
deramai išaiškintas.“


