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Temats: Lūgumraksts Nr. 0482/2011, ko iesniedza Maltas valstspiederīgais S. I., par 
Apvienotās Karalistes iestāžu atteikumu izsniegt vīzu trešās valsts 
valstspiederīgajam, kas precējies ar ES pilsoni

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Maltas pilsones vīram, kurš ir Nigērijas valstspiederīgais, tika atteikts izsniegt vīzu, uz kuru 
viņam ir tiesības saskaņā ar Direktīvu 2004/38/EK, neskatoties uz to, ka viņš iesniedza 
apliecinājumu, ka ir iegādājies aviobiļeti atpakaļceļam un ka viņa rīcībā ir GBP 1000 
izdevumu segšanai vienas nedēļas ilgā apmeklējuma laikā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 12. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

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

Lūgumraksts
Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par Apvienotās Karalistes atteikumu izsniegt ieceļošanas vīzu 
viņa znotam no Nigērijas, kurš vēlējies doties uz Apvienoto Karalisti kopā ar saviem ģimenes 
locekļiem no ES. Apvienotās Karalistes varas iestādes pamatojušas savu lēmumu ar faktu, ka 
viņam nebija pietiekamu uzturēšanās līdzekļu un ka pastāvēja risks, ka viņš varētu 
neatgriezties Maltā.

Komisijas apsvērumi
Līguma par Eiropas Savienības darbību 21. panta 1. punktā paredzēts, ka ikvienam Savienības 
pilsonim ir tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot dalībvalstīs, ievērojot Līgumos noteiktos 
ierobežojumus un nosacījumus, kā arī to īstenošanai paredzētos pasākumus. Attiecīgajiem 
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ierobežojumi un nosacījumi ir izklāstīti Direktīvā 2004/38/EK1.

Kā noteikts direktīvas 5. panta 2. punktā, dalībvalstis gadījumos, kad ES pilsonis izmanto 
tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties ES teritorijā, var pieprasīt ģimenes loceklim, kurš ir 
trešās valsts pilsonis, uzrādīt ieceļošanas vīzu.

Eiropas Savienības Tiesa atzinusi2, ka iepriekš minētajiem ģimenes locekļiem ir tiesības 
ieceļot dalībvalsts teritorijā, kā arī saņemt šim nolūkam paredzētu ieceļošanas vīzu.
Dalībvalstīm ir šīm personām jāsniedz visa iespējamā palīdzība nepieciešamo vīzu iegūšanā, 
kuras jāizsniedz bez maksas un pēc iespējas īsākā laikā, piemērojot paātrināto procedūru.

Tā kā šīs tiesības izriet tikai no ģimenes saitēm, uzņēmēja dalībvalsts ģimenes locekļiem, kuri 
iesniedz pieteikumu ieceļošanas vīzas saņemšanai, var lūgt uzrādīt derīgu pasi un ģimenes 
saišu pierādījumu. Citus dokumentus, piemēram, izmitināšanas apliecinājumu, apliecinājumu 
par pietiekamiem līdzekļiem, ielūguma vēstuli vai atpakaļceļa biļeti, pieprasīt nav atļauts.

Tomēr tiesības iegūt ieceļošanas vīzu nav neierobežotas, jo ES tiesību akti sniedz iespēju 
dalībvalstīm liegt ES pilsoņa ģimenes locekļiem ieceļot tās teritorijā gadījumā, kad tie 
apdraud sabiedriskās kārtības, valsts drošības vai sabiedrības veselības prasības 
Direktīvas 2004/38/EK VI nodaļas nozīmē.

Lūgumraksta iesniedzēja ģimene 2011. gada 4. aprīlī vienlaicīgi iesniedza vēl vienu sūdzību 
tieši Komisijai.Tā atbildēja 2011. gada 30. maijā, sniedzot iepriekš minēto ES tiesību aktu 
analīzi un iesakot sūdzību iesniedzējiem vērsties SOLVIT, kas šajā posmā var sniegt 
visefektīvāko palīdzību. Komisija arī norādīja, ka, ja SOLVIT problēmu neatrisina vai ja 
lūgumraksta iesniedzējs ierosināto risinājumu uzskata par nepieņemamu, viņam ir tiesības 
iesniegt oficiālu sūdzību Eiropas Komisijai. Turpmāka atbilde no lūgumraksta iesniedzēja 
netika saņemta, un lieta tika attiecīgi slēgta 2011. gada 7. oktobrī.

Secinājums
Komisija sniedza lūgumraksta iesniedzējam juridisku analīzi un ieteica visefektīvāko 
problēmas atrisināšanas veidu.
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