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Temats: Lūgumraksts Nr. 1110/2011, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā 
Silvia Hecker, par to, ka Vācijas varas iestādes neizsniedza vīzu viņas vīram, 
kuram ir Ēģiptes valstspiederība

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas, ka Vācijas varas iestādes līdz šim ir atteikušās piešķirt vīzu 
viņas vīram, kuram ir Ēģiptes valstspiederība un ar kuru 2008. gadā Ēģiptē viņa noslēdza 
laulības. Lūgumraksta iesniedzēja, kas vēlas izmantot laulāto atkalapvienošanās iespēju un 
tādēļ saņemt pastāvīgās uzturēšanās atļauju savam Ēģiptes valstspiederības vīram, jau ir 
vērsusies ar sūdzību Vācijas Bundestāga Lūgumrakstu komitejā, kuras pārstāvji atsaucās uz 
apelāciju, ko lūgumraksta iesniedzēja un viņas vīrs ir iesnieguši Berlīnes administratīvajā 
tiesā pēc tam, kad Vācijas Ārlietu ministrija cita starpā attaisnoja vīzas atteikumu, 
pamatojoties uz aizdomām par aprēķina laulībām. Lūgumraksta iesniedzēja, kas uzskata, ka 
tiek pārkāptas viņas pamattiesības uz ģimeni un ģimenes dzīvi, un kas finansiāli ilgtermiņā 
nevar atļauties neskaitāmus Ēģiptes apmeklējumus, pieprasa Eiropas Parlamenta iejaukšanos, 
lai tas nodrošinātu, ka Vācija ievēro šajā jomā piemērojamos ES tiesību aktus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 2. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 20. aprīlī

Direktīvu 2003/86/EK par tiesībām uz ģimenes atkalapvienošanos piemēro trešo valstu 
valstspiederīgajiem un viņu ģimenes locekļiem, un tādēļ tā nav piemērojama ES pilsoņiem, 
kuri vēlas, lai viņiem pievienotos viņu ģimenes locekļi, kuri ir trešo valstu valstspiederīgie.
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Direktīvu 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi 
pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā piemēro ES pilsoņiem, kuri pārceļas uz dzīvi 
vai uzturas dalībvalstī, kurai tie nav valstiski piederīgi. Saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem 
tikai tos ES pilsoņus, kuri izmanto savas tiesības brīvi pārvietoties un pārcelties uz dzīvi citā 
dalībvalstī, var pavadīt viņu ģimenes locekļi neatkarīgi no to valstiskās piederības.

Secinājums

Ņemot vērā to, ka lūgumraksta iesniedzēja ir ES pilsone un dzīvo savas valstspiederības 
dalībvalstī un tādējādi neizmanto savas tiesības brīvi pārvietoties, ES tiesību akti uz šo 
gadījumu neattiecas.


