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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1094/2011, ko iesniedza Apvienotās Karalistes
valstspiederīgais M. A., par iespējamiem Direktīvas 2004/38/EK 
pārkāpumiem, ko veica Īrija

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka viņa meita pieprasīja vīzu Īrijas konsulātā Zimbabvē, lai 
pievienotos savam tēvam Īrijā. Vispirms vīzas pieteikums tika noraidīts, pamatojoties uz to, 
ka tam nebija pievienoti apliecinoši dokumenti. Vēlāk pieteikums tika pieņemts, un tika 
samaksāta USD 15 nodeva, lai nosūtītu dokumentus uz Dienvidāfriku. Dublinas Imigrācijas 
dienests (INIS) pieprasīja lūgumraksta iesniedzējam virkni papildu dokumentu kopā ar 
apliecinājumu par adresi, lai to varētu apstiprināt. Kaut gan lūgumraksta iesniedzējs iesniedza 
visus pieprasītos dokumentus, viņa meita vēl nav saņēmusi vīzu. Lūgumraksta iesniedzējs 
uzskata, ka Īrija klaji pārkāpj noteikumus, kas izvirzīti Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi 
pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 30. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

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

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par problēmām, ar kurām viņš saskārās saistībā ar Īrijas 
ieceļošanas vīzas pieteikumu viņa meitai Īrijas konsulātā Zimbabvē, kā arī par vīzas 
izsniegšanas kavējumiem.

Līguma par Eiropas Savienības darbību 21. panta 1. punktā paredzēts, ka ikvienam Savienības 
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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 izklāstīti Direktīvā 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu 
ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā.

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 atzinusi1, 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.

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 vai ļaunprātīgas izmantošanas vai krāpšanas, 
piemēram, aprēķina laulību, gadījumā.

Komisija arī saņēma sūdzību tieši no lūgumraksta iesniedzēja. Tā atbildēja 2012. gada 
12. janvārī, sniedzot iepriekš minēto ES tiesību aktu analīzi, un saskaņā ar tās rīcībā esošo 
informāciju norādīja, ka, lai gan direktīva ir pareizi transponēta Īrijas noteikumos, nav 
garantijas, ka nebūs atsevišķu gadījumu, kuros valsts iestādes nepareizi piemēros ES/valsts 
noteikumus.

Secinājums

Lūgumraksta iesniedzējs 2012. gada 28. februārī informēja Komisiju, ka vīza tikusi piešķirta.
Tāpēc Komisija ierosinās izbeigt viņa sūdzības izskatīšanu.

                                               
1 Sk., inter alia, Tiesas 2006. gada 31. janvāra spriedumu lietā C-503/03 

Komisija/Spānija (Krājums, 2006., I-1097. lpp.).


