
CM\899899LV.doc PE487.876v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

20.4.2012

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1095/2011, ko iesniedza Apvienotās Karalistes
valstspiederīgais Kris Goodwin, par iespējamu nepareizu 
Direktīvas 2004/38/EK īstenošanu Nīderlandē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka Nīderlandes iestādes prasa, lai viņa Krievijas 
izcelsmes sieva pieprasītu vīzu iebraukšanai Nīderlandē. Viņš uzskata, ka šī procedūra ir 
pretrunā Direktīvai 2004/38/EK par Eiropas Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu 
tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā. Šajā saistībā lūgumraksta 
iesniedzējs arī atsaucas uz ES Tiesas tiesu praksi lietā C-459/99 (MRAX pret Beļģijas valsti).

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 20. aprīlī

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka viņa Krievijas izcelsmes sievai, kura dzīvo Apvienotajā 
Karalistē, tiek pieprasīta vīza vai uzturēšanās atļauja, lai viņa varētu apmeklēt Nīderlandes 
Karalisti.

Komisijas komentāri

Saskaņā ar Direktīvas 2004/38/EK 5. panta 2. punktu ES pilsoņu ģimenes locekļiem, kuri nav 
nevienas dalībvalsts valstspiederīgie, var tikt pieprasīta vīza, lai ieceļotu dalībvalsts teritorijā. 
Šīs direktīvas nozīmē minētajiem ģimenes locekļiem, ja tiem ir derīga uzturēšanās atļauja, nav 
vajadzīga vīza. 
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Eiropas Savienības Tiesas lēmums lietā C-459/99, MRAX pret Beļģijas valsti, neatbrīvo ES 
pilsoņu ģimenes locekļus, kuri nav nevienas dalībvalsts valstspiederīgie, no prasības saņemt 
vīzu. 

Tiesa minētajā spriedumā norādīja, ka, ja Savienības pilsoņa ģimenes loceklis spēj pierādīt 
savu identitāti un ģimenes saites ar ES pilsoni, ir nesamērīgi sūtīt šo personu atpakaļ, tāpēc ka 
tai nav pases vai vajadzīgās vīzas. 

Minētais Tiesas lēmums tika kodificēts Direktīvas 2004/38/EK 5. panta 4. punktā. 
Direktīvas 2004/38/EK 5. panta 4. punktā ir noteikts: „Ja Savienības pilsonim vai ģimenes 
loceklim, kas nav nevienas dalībvalsts valstspiederīgais, nav vajadzīgo ieceļošanas 
dokumentu vai attiecīgā gadījumā nav vajadzīgo vīzu, attiecīgā dalībvalsts pirms šo personu 
nosūtīšanas atpakaļ sniedz tām visas pienācīgās iespējas iegūt vajadzīgos dokumentus vai 
nogādāt tām šos dokumentus pienācīgā laikposmā, vai citādi apstiprināt vai pierādīt, ka tām ir 
brīvas pārvietošanās un uzturēšanās tiesības.”

Secinājums

Nīderlandes Karalistei ir tiesības pieprasīt, lai lūgumraksta iesniedzēja sieva, ieceļojot 
Nīderlandes teritorijā, uzrādītu vīzu vai Savienības pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās 
atļauju.

Attiecīgi, pamatojoties uz sniegto informāciju, ES tiesību akta pārkāpums nav konstatējams.


