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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0482/2011 dėl JK valdžios institucijų atsisakymo išduoti vizą 
trečiosios šalies piliečiui, susituokusiam su ES piliete, kurią pateikė Maltos 
pilietis S. I.

1. Peticijos santrauka

Maltos pilietės sutuoktiniui iš Nigerijos buvo atsisakyta išduoti lankytojų vizą, į kurią jis turi 
teisę pagal Direktyvą 2004/38/EB, netgi nepaisant pateiktų įrodymų: atgalinio lėktuvo bilieto, 
taip pat 1 000 UKP, skirtų vienos savaitės buvimo išlaidoms padengti.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. rugsėjo 12 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. kovo 16 d.

„Peticija
Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl JK atsisakymo išduoti atvykimo vizą jo žentui, kuris yra 
Nigerijos pilietis ir kuris norėjo keliauti į JK kartu su savo šeimos nariais, kurie yra ES 
piliečiai.  JK institucijos pagrindė savo sprendimą tuo, kad jis neturėjo pakankamai lėšų savo 
viešnagei ir kad galbūt nebūtų grįžęs į Maltą.

Komisijos pastabos
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 
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sąlygų. Atitinkami apribojimai ir sąlygos nustatytos Direktyvoje 2004/38/EB1.

Kaip nurodyta direktyvos 5 straipsnio 2 dalyje, valstybės narės gali, jei ES pilietis naudojasi 
teise laisvai judėti ir gyventi jų teritorijoje, reikalauti, kad jo šeimos narys, kuris yra trečiosios 
šalies pilietis, turėtų atvykimo vizą. 

Kaip patvirtino Europos Sąjungos Teisingumo Teismas2, tokie šeimos nariai turi teisę ne tik 
patekti į tos valstybės narės teritoriją, bet ir gauti tam tikslui reikalingą atvykimo vizą. 
Valstybės narės turi suteikti tokiems asmenims visas galimybes gauti reikalingas vizas, ir jos 
turi būti nemokamai išduotos kuo greičiau ir skubos tvarka.

Kadangi ši teisė grindžiama tik giminystės ryšiais, priimančioji valstybė narė gali iš prašymą 
dėl atvykimo vizos teikiančių šeimos narių reikalauti pateikti galiojantį savo pasą ir 
giminystės ryšių įrodymą. Nereikalaujama jokių kitų dokumentų, kaip antai įrodymo dėl 
apgyvendinimo, pakankamų lėšų, kvietimo laiško ar atgalinio bilieto.

Tačiau teisė gauti atvykimo vizą nėra besąlygiška, nes pagal ES teisę valstybės narės gali 
uždrausti ES piliečių šeimos nariams atvykti į savo teritoriją, jei jie kelia grėsmę viešajai 
tvarkai, visuomenės saugumui ar visuomenės sveikatai, kaip apibrėžta Direktyvos 
2004/38/EB VI skyriuje.

2011 m. balandžio 4 d. Komisija gavo tą patį skundą asmeniškai iš peticijos pateikėjo šeimos 
narių. Ji išsiuntė atsakymą 2011 m. gegužės 30 d., kuriame pateikė pirmiau pateiktą ES teisės 
aktų analizę ir patarė skundo pateikėjams kreiptis į SOLVIT, kuris šiuo etapu galėtų suteikti 
veiksmingiausią pagalbą. Komisija taip pat pasiūlė, kad jei problemos neišspręstų SOLVIT 
arba jei, peticijos pateikėjo manymu, pasiūlytas sprendimas būtų nepriimtinas, jis turi teisę 
pateikti oficialų skundą Europos Komisijai. Tolesnio atsakymo peticijos pateikėjas nepateikė 
ir todėl 2011 m. spalio 7 d. šis atvejis buvo baigtas nagrinėti.

Išvada

Komisija pateikė peticijos pateikėjui teisinę analizę ir pasiūlė veiksmingiausią būdą problemai 
išspręsti.“ 
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