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Tema: Peticija Nr. 0923/2011 dėl Direktyvos 2004/38/EB taikymo Gibraltare, kurią 
pateikė Lietuvos pilietė O. D.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja yra Lietuvos pilietė, o jos sutuoktinis – Ukrainos pilietis. Abu turi 
Gibraltaro valdžios institucijų išduotą leidimą gyventi. Lietuvos ambasada peticijos pateikėją 
informavo, kad jos sutuoktiniui reikia vizos norint apsigyventi Lietuvoje. Tačiau, anot 
peticijos pateikėjos, pagal Direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių 
teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje nuostatas jos sutuoktinis neprivalo 
prašyti vizos atvykti į Lietuvą. Peticijos pateikėja prašo Europos Parlamento išaiškinimo.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. gruodžio 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. birželio 27 d.

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas 
Sąjungos pilietis turi teisę laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje laikydamasis 
Sutartyse ir joms įgyvendinti priimtose nuostatose nustatytų apribojimų bei sąlygų. 
Atitinkami apribojimai ir sąlygos nustatyti Direktyvoje 2004/38/EB1.

Kaip numatyta direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje, ši direktyva taikoma tik ES piliečiams, kurie 
                                               
1 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl 

Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių 
teritorijoje, OL L 158, 2004 4 30, p. 77
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atvyksta į kitą valstybę narę, kurios piliečiai jie nėra, ir jų šeimos nariams, kurie juos lydi arba 
prisijungia prie jų.

ES piliečiai, gyvenantys valstybėje narėje, kurios piliečiai jie yra, negali naudotis teisėmis, 
suteiktomis ES piliečiams, kurie pasinaudojo pirmiau minėta teise ir persikėlė į kitą valstybę 
narę. Tačiau Europos Sąjungos Teisingumo Teismas šio palankaus režimo taikymo sritį 
išplėtė tiek, kad ji apimtų ir tuos ES piliečius, kurie grįžta į kilmės valstybę narę po to, kai 
kitoje valstybėje narėje naudojosi savo teise laisvai judėti ir joje gyventi1.

Todėl atrodo, kad peticijos pateikėja gali naudotis ES teisėje numatyta teise laisvai gyventi ir 
judėti Sąjungos teritorijoje (peticijos pateikėja ketino grįžti į kilmės valstybės narę po to, kai 
kitoje valstybėje narėje naudojosi savo teise į laisvą judėjimą ir joje gyveno). 

Kaip nurodyta direktyvos 5 straipsnio 2 dalyje, valstybės narės gali, jei ES pilietis naudojasi 
teise laisvai judėti ir gyventi jų teritorijoje, reikalauti, kad jo šeimos narys, kuris yra trečiosios 
šalies pilietis, turėtų įvažiavimo vizą. Valstybės narės tokiems asmenims turi suteikti visas 
galimybes gauti reikiamą vizą ir jos tokiais atvejais turi būti išduodamos nemokamai kuo 
greičiau ir skubos tvarka.

Kaip patvirtino Europos Sąjungos Teisingumo Teismas2, tokie šeimos nariai turi teisę ne tik 
patekti į tos valstybės narės teritoriją, bet ir gauti tam tikslui reikalingą atvykimo vizą. 

Pagal direktyvos 5 straipsnio 2 dalį iš ES piliečio šeimos narių, trečiosios valstybės piliečių, 
kurie lydi ES pilietį į kitą, ne jo pilietybės valstybę narę arba prie jo ten prisijungia ir kurie 
turi direktyvos 10 straipsnyje nurodytą galiojančią leidimo gyventi šalyje kortelę, 
nereikalaujama turėti vizos. Remiantis peticijoje pateikta informacija, peticijos pateikėjos 
sutuoktinis turi direktyvos 10 straipsnyje nurodytą ES piliečio šeimos nario leidimo gyventi 
šalyje kortelę, kurią išdavė Gibraltaro valdžios institucijos. Jei ši informacija bus patvirtinta, 
taikant direktyvos 5 straipsnio 2 dalį Lietuvos valdžios institucijos turėtų leisti be vizos 
atvykti į Lietuvą trečiųjų šalių piliečiui, kuris turi leidimo gyventi šalyje kortelę ir yra ES 
piliečio, pasinaudojusio teise laisvai judėti ir gyventi Europos Sąjungoje, šeimos narys.

Siekdama laikytis Direktyvos 2004/38/EB nuostatų Lietuva planuoja parengti 2004 m. 
balandžio 29 d. įstatymo Nr. IX-2206 „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, kuris paskutinį kartą 
buvo iš dalies pakeistas 2009 m. liepos 22 d. (įstatymu Nr. XI-392) ir kuris visiškai perkelia 
Direktyvos 5 straipsnio 2 dalies nuostatas į nacionalinę teisę, pakeitimo projektą. Įstatymo 
projektą planuojama svarstyti nacionalinio parlamento 2012 m. pavasario sesijoje, įstatymo 
įsigaliojimas numatomas praėjus 2–3 mėnesiams po jo priėmimo (2012 m. rugpjūčio –
rugsėjo mėn.).

Išvada
                                               
1 1992 m. liepos 7 d. Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-370/90 Singh (Rink. 1992, p. 

I-4265) ir 2007 m. gruodžio 11 d. sprendimas byloje C-291/05 Eind (Rink. 2007, p. I-
10719). 

2 Žr., inter alia, 2006 m. sausio 31 d. Teismo sprendimą byloje C-503/03, Komisija prieš 
Ispaniją (Rink. 2006, p. 1-1097).
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Jei bus patvirtinta, kad peticijos pateikėjos sutuoktinis turi Direktyvos 10 straipsnyje nurodytą 
ES piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę, kurią išdavė Gibraltaro valdžios 
institucijos, taikant direktyvos 5 straipsnio 2 dalį Lietuvos valdžios institucijos turėtų leisti be 
vizos atvykti į Lietuvą trečiųjų šalių piliečiui, kuris turi leidimo gyventi šalyje kortelę ir yra 
ES piliečio, pasinaudojusio teise laisvai judėti ir gyventi Europos Sąjungoje, šeimos narys. 

Tokiu atveju geriausia būtų kreiptis į SOLVIT tinklą. SOLVIT yra problemų sprendimo 
internetu tinklas, kurio pagalba ES valstybės narės bendradarbiauja, kad galėtų pragmatiškai 
išspręsti problemas, kylančias valdžios institucijoms netinkamai taikant vidaus rinkos teisę; 
problemos sprendžiamos nemokamai, per trumpą dešimties savaičių laiko tarpą1.

Jei problema nebūtų išspręsta arba jeigu, peticijos pateikėjos manymu, pasiūlytas sprendimas 
būtų nepriimtinas, ji raginama apie tai pranešti Europos Komisijai2, kad klausimas būtų 
nagrinėjamas toliau. 

Peticijos pateikėjai taip pat gali būti naudinga pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis, kurios 
taikomos nacionaliniu lygmeniu ir kuriomis paprastai suteikiama galimybė geriau ginti savo 
teises, t. y. tiesiogiai ir asmeniškai. Jei peticijos pateikėja patyrė žalą, tik nacionaliniai teismai 
gali priteisti žalos atlyginimą. Be to, kadangi galimybės pasinaudoti nacionalinėmis teisių 
gynimo priemonėmis laikas yra ribotas, peticijos pateikėja, jei nepasinaudos šia galimybe 
greitai, gali prarasti galimybę pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis nacionaliniu lygmeniu.

                                               
1 Daugiau informacijos apie SOLVIT tinklą galima rasti adresu: 
http://ec.europa.eu/solvit.
2 http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm.


