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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1110/2011 dėl Vokietijos valdžios institucijų atsisakymo išduoti 
vizą sutuoktiniui iš Egipto, kurią pateikė Vokietijos pilietė Silvia Hecker

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja skundžiasi, kad Vokietijos valdžios institucijos iki šiol neišdavė vizos jos 
egiptiečiui vyrui, su kuriuo ji susituokė 2008 m. Peticijos pateikėja, norinti pasinaudoti 
sutuoktinių susijungimo galimybe ir todėl siekianti, kad jos sutuoktiniui egiptiečiui būtų 
suteiktas leidimas nuolat gyventi Vokietijoje, jau skundėsi Vokietijos Bundestago peticijų 
komitetui, tačiau šis komitetas nurodė apeliaciją, kurią peticijos pateikėja ir jos sutuoktinis 
pateikė Berlyno administraciniam teismui po to, kai Vokietijos užsienio reikalų ministerija, be 
kitų dalykų, pateisino atsisakymą išduoti vizą fiktyvios santuokos įtarimo pagrindu. Peticijos 
pateikėja mano, kad pažeidžiamos jos pagrindinės teisės į šeimą ir šeiminį gyvenimą ir kad 
ilgainiui ji finansiškai neišgalės nuolat vykti į Egiptą, todėl ji prašo Europos Parlamento imtis 
veiksmų ir užtikrinti, kad Vokietija laikytųsi šioje srityje taikytinų ES teisės aktų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. vasario 2 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gauras 2012 m. balandžio 20 d.

„Direktyva 2003/86/EB dėl teisės į šeimos susijungimą taikoma trečiųjų šalių piliečiams ir jų 
šeimos nariams ir netaikoma ES piliečiams, norintiems, kad jų šeimos nariai ne ES piliečiai 
prie jų prisijungtų. 

Direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi 
valstybių narių teritorijoje taikoma ES piliečiams, kurie persikelia į valstybę narę, kurios 
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piliečiai jie nėra, arba joje nuolat gyvena. Pagal šią direktyvą tik ES piliečiai, kurie naudojasi 
laisvo judėjimo teise ir persikelia į kitą valstybę narę, turi teisę būti lydimi bet kokios 
pilietybės savo šeimos narių.

Išvada

Atsižvelgiant į tai, kad peticijos pateikėja yra ES pilietė, nuolat gyvena valstybėje narėje, 
kurios pilietybę turi, ir todėl nesinaudoja savo laisvo judėjimo teise, jos atveju ES teisė 
netaikytina.“ 


