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Temats: Lūgumraksts Nr. 0451/2011, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgais Noel Dolan, 
par ģimenes atkalapvienošanās problēmām dalībvalstī dzīvojošam 
valstspiederīgajam ar trešās valsts pilsoni

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, Īrijas valstspiederīgais, Spānijā salaulājies ar Bolīvijas 
valstspiederīgo. Laulātie iesnieguši pieteikumu ES ģimenes kartes saņemšanai, taču Īrijas 
varas iestādes to noraidījušas, jo laulātā, trešās valsts valstspiederīgā, neatbilst 
Direktīvas 2004/38/EK noteikumiem par pastāvīgās uzturēšanās tiesībām. Viņš apgalvo, ka 
atšķirīga izturēšanās pret ES pilsoņiem atkarībā no tā, vai viņu pastāvīgā dzīvesvieta ir vai nav 
valstspiederības dalībvalstī, uzskatāma par diskrimināciju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 9. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 16. martā

Lūgumraksta iesniedzējs, Īrijas valstspiederīgais, kurš salaulājies ar Bolīvijas valstspiederīgo, 
sūdzas par atgriezenisko diskrimināciju no Īrijas varas iestāžu puses, kas vērsta pret Īrijas 
valstspiederīgajiem saistībā ar viņu tiesībām Īrijā dzīvot kopā ar saviem ģimenes locekļiem, 
kas ir trešo valstu valstspiederīgie.

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 21. panta 1. punktā paredzēts, ka ikvienam 
Eiropas Savienības pilsonim ir tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot dalībvalstu teritorijā, 
ievērojot Līgumos noteiktos ierobežojumus un nosacījumus, kā arī to īstenošanai paredzētos 
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pasākumus. Attiecīgie ierobežojumi un nosacījumi ir ietverti Direktīvā 2004/38/EK1.

Kā paredzēts minētās direktīvas 3. panta 1. punktā, tā attiecas tikai uz ES pilsoņiem, kas 
pārceļas uz dzīvi vai uzturas dalībvalstī, kurai tie nav valstiski piederīgi, un uz viņu ģimenes 
locekļiem, kuri tos pavada vai pārceļas kopā ar tiem. 

Savas valstspiederības dalībvalstī dzīvojošie ES pilsoņi nevar izmantot tās tiesības, kas 
piešķirtas ES pilsoņiem, kuri ir izmantojuši iepriekš minētās tiesības un pārcēlušies uz dzīvi 
citā dalībvalstī. Tomēr Eiropas Savienības Tiesa paplašināja šo labvēlīgo režīmu arī attiecībā 
uz tiem ES pilsoņiem, kuri atgriežas savā valstspiederības dalībvalstī pēc tam, kad ir 
izmantojuši savas tiesības un uzturējušies citā dalībvalstī2, kā arī tiem ES pilsoņiem, kuri citā 
dalībvalstī ir izmantojuši savas Līgumā aizsargātās tiesības, tajā neuzturoties3 (piemēram, 
snieguši pakalpojumus citā dalībvalstī, tajā neuzturoties).

Lai attiecīgajām dalībvalstīm palīdzētu pareizi piemērot šos noteikumus un novērst šīs 
judikatūras iespējamu ļaunprātīgu izmantošanu, Komisija 2009. gada jūlijā izdeva 
norādījumus4. Komisija atzina, ka ES tiesību aktu ļaunprātīga izmantošana varētu notikt arī 
tādā gadījumā, ja ES pilsonis pārceļas uz citu dalībvalsti un tā vienīgais mērķis ir apiet savas 
valsts imigrācijas noteikumus, kas kavē trešās valsts valstspiederīgo ģimenes locekļu 
pievienošanos, un, atgriežoties savā dalībvalstī, atsaucas uz ES tiesībām.

Komisija norādīja, ka, lai atšķirtu, vai ES tiesības tiek izmantotas godīgi vai ļaunprātīgi, būtu 
jābalstās uz vērtējumu, vai ES tiesības attiecīgajā dalībvalstī, no kuras atgriežas ES pilsonis ar 
savu ģimeni, tiek īstenotas godīgi un efektīvi. Tādā gadījumā ES pilsoņus un viņu ģimenes 
locekļus sargā ES tiesību akti par personu brīvu pārvietošanos. Šādu vērtējumu var veikt tikai 
par katru gadījumu atsevišķi.

Tomēr jaunākajā judikatūrā Tiesa ir izskatījusi jautājumus, kas saistīti ar uzturēšanās tiesībām, 
kuras trešo valstu valstspiederīgiem ģimenes locekļiem var tikt atvasinātas no ES pilsoņu, kuri 
dzīvo savas valstspiederības dalībvalstī, ES pilsonības.

Ruiz Zambrano lietas spriedumā5 Tiesa norādīja, ka LESD 20. pants, ar kuru ES pilsoņa 
statusu piešķir visām personām, kam ir kādas dalībvalsts pilsonība, nepieļauj tādus valsts 
pasākumus, kuru rezultātā ES pilsoņiem tiek atņemta iespēja faktiski izmantot tiesības, kas 
piešķirtas saskaņā ar viņu kā ES pilsoņu statusu. Tādējādi trešās valsts valstspiederīgiem 
vecākiem, kuru nepilngadīgie, apgādībā esošie bērni ir ES pilsoņi, no šā nosacījuma tiek 
atvasinātas tiesības uzturēties dalībvalstī, jo pretējā gadījumā bērni būtu spiesti atstāt 
Savienības teritoriju un tādējādi tiem būtu atņemta iespēja faktiski izmantot tiesības, kas 
piešķirtas saskaņā ar viņu kā ES pilsoņu statusu.

                                               
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.

2 Tiesas 1992. gada 7. jūlija spriedums lietā C-370/90 Singh (Recueil, 1992., I-4265. lpp.) un 
2007. gada 11. decembra spriedums lietā C-291/05 Eind (Recueil, 2007., I-10719. lpp.). 

3 Tiesas 2002. gada 11. jūlija spriedums lietā C-60/00 Carpenter (Recueil, I-6279. lpp.).
4 COM(2009) 313 galīgā redakcija.
5 Tiesas 2011. gada 8. marta spriedums lietā C-34/09 Ruiz Zambrano (vēl nav publicēts).



CM\896400LV.doc 3/3 PE485.958v01-00

LV

Dereci lietas spriedumā1 Tiesa sniedza plašāku paskaidrojumu par noteikumu, kuru tā bija 
formulējusi Ruiz Zambrano lietas spriedumā, paziņojot, ka tas ir īpašs kritērijs, kas saistīts ar 
situācijām, kurās ES pilsoņa trešās valsts valstspiederīgam ģimenes loceklim izņēmuma kārtā 
nedrīkst atteikt uzturēšanās tiesības, jo pretējā gadījumā minētajam ES pilsonim tiktu liegta 
iespēja efektīvi izmantot savu ES pilsonību.

Tiesa arī norādīja, ka pats fakts, ka dalībvalsts pilsonim ekonomisku iemeslu dēļ vai arī, lai 
saglabātu ģimenes vienotību Savienības teritorijā, varētu šķist vēlami, lai viņa trešās valsts 
valstspiederīgie ģimenes locekļi varētu uzturēties kopā ar viņu Savienības teritorijā, nav 
pietiekams, lai pieņemtu faktu, ka ES pilsonim būs jāpamet Savienības teritorija, ja viņa 
ģimenes locekļiem šādas tiesības netiek piešķirtas. 

Turklāt tā norādīja, ka valstu iestādēm vai tiesām katrā gadījumā atsevišķi ir jānovērtē, vai 
uzturēšanās tiesību atteikums var apdraudēt tiesības uz ģimenes dzīves neaizskaramību —
saskaņā ar ES Pamattiesību hartas 7. pantu situācijās, kas reglamentētas ES tiesību aktos, un
saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 8. pantu situācijās, kurās ES tiesību aktus nevar 
piemērot.

Lūgumraksta iesniedzēja gadījumā nav iespējams skaidri noteikt, vai saskaņā ar Tiesas 
judikatūru viņa dzīvesbiedrei tiktu piešķirtas uzturēšanās tiesības Īrijā. Šis gadījums ir 
jāizvērtē Īrijas varas iestādēm un Īrijas tiesām, kas piemēro ES tiesību aktus Tiesas 
interpretācijā.

Zambrano lietā ierosinātā noteikuma darbības joma patlaban tiek pārbaudīta vairākās lietās, 
kuras izskata Tiesa, kas ir vienīgā iestāde, kura var sniegt saistošu ES tiesību aktu 
interpretāciju.

Secinājums

Ņemot vērā, ka iepriekš minētajā Tiesas judikatūrā paredzētās tiesības ir lielā mērā atkarīgas 
no katra pieteikuma iesniedzēja personīgās situācijas novērtējuma, lūgumraksta iesniedzējam 
savas tiesības vajadzētu aizstāvēt Īrijas varas iestādēs un Īrijas tiesās.

                                               
1 Tiesas 2011. gada 15. novembra spriedums lietā C-256/11 Dereci (vēl nav publicēts).


