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Temats: Lūgumraksts Nr. 0657/2011, ko iesniedza Ungārijas valstspiederīgā Andrea 
Benhamed Djalali, par ģimenes atkalapvienošanos Ungārijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja ir Ungārijas pilsone, kas precējusies ar Alžīrijas pilsoni. Pāris 
iesniedza kompetentajām Ungārijas iestādēm vairākus iesniegumus attiecībā uz ģimenes 
atkalapvienošanos, taču to iznākums bija nesekmīgs. Lūgumraksta iesniedzēja prasa ievērot 
Direktīvu 2004/38/EK.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 21. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Lūgumraksta iesniedzēja atsaucas uz Direktīvu 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu 
ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā. Tomēr minētā 
direktīva attiecas uz jebkuru ES pilsoni, kas dzīvo „citā” dalībvalstī. Tas nav attiecināms uz 
Ungārijas valstspiederīgo, kas dzīvo Ungārijā.

Turklāt Direktīva 2003/86/EK par tiesībām uz ģimenes atkalapvienošanos attiecas uz trešo 
valstu valstspiederīgajiem un to ģimenes locekļiem un kā tāda nav piemērojama ES 
pilsoņiem, kas vēlas atkalapvienoties ar ģimenes locekļiem, kuri nav ES pilsoņi, savā mītnes 
zemē. 

Savā spriedumā lietā C-256/11 Dereci (58. punkts) Tiesa norādīja, ka Direktīvas 2003/86 un 
2004/38 nav piemērojamas trešo valstu pilsoņiem, kas pieprasa uzturēšanās tiesības, lai 
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apvienotos ar ģimenes locekļiem Savienības pilsoņiem, kuri nekad nav izmantojuši tiesības 
brīvi pārvietoties un kuri vienmēr uzturējušies savas pilsonības dalībvalstī. 

Jāpiebilst, ka saskaņā ar šo pašu spriedumu vienīgā lieta, ko dalībvalsts pilsonis varētu 
pieprasīt ekonomisku iemeslu dēļ vai ar mērķi saglabāt ģimenes vienotību Savienības 
teritorijā ir, lai viņa ģimenes locekļi, kas nav nevienas dalībvalsts valstspiederīgie, varētu 
kopā ar to uzturēties Savienības teritorijā, taču tas pats par sevi nav pietiekams iemesls, lai 
uzskatītu, ka pilsonim vajadzētu piemērot līguma noteikumus, kuri attiecas uz Savienības 
pilsonību, kā tos interpretējusi Tiesa.

Secinājums

Komisija uzskata, ka lūgumraksta iesniedzēja nevar atsaukties ne uz minēto direktīvu, ne 
līguma noteikumiem attiecībā uz Savienības pilsonību, jo aprakstītajā situācijā nekas 
nenorāda uz saistību ar kādu no Savienības tiesībās paredzētajām situācijām.


