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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējai ir Lietuvas pilsonība, un viņas vīram ir Ukrainas pilsonība. 
Gibraltāra varas iestādes viņiem abiem ir izsniegušas uzturēšanās atļauju. Lietuvas vēstniecība 
informēja viņu, ka viņas vīram ir nepieciešama vīza, lai uzturētos Lietuvā. Tomēr lūgumraksta 
iesniedzēja uzskata, ka viņas vīram nav jāpieprasa vīza, lai uzturētos Lietuvā, saskaņā ar 
Direktīvu 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi 
pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā. Lūgumraksta iesniedzēja lūdz Eiropas 
Parlamenta skaidrojumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 8. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. jūnijā

„Līguma par Eiropas Savienības darbību 21. panta 1. punktā paredzēts, ka ikvienam Eiropas 
Savienības pilsonim ir tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot dalībvalstīs, ievērojot Līgumos 
noteiktos ierobežojumus un nosacījumus, kā arī to īstenošanai paredzētos pasākumus. Ar 
attiecīgajiem ierobežojumiem un nosacījumiem var iepazīties Direktīvā 2004/38/EK1.
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/38/EK par 

Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties
dalībvalstu teritorijā, OV L 158, 30.4.2004., 77. lpp.
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Kā paredzēts minētās direktīvas 3. panta 1. punktā, tā attiecas tikai uz ES pilsoņiem, kas 
pārceļas uz dzīvi vai uzturas dalībvalstī, kurai tie nav valstiski piederīgi, un uz viņu ģimenes 
locekļiem, kuri tos pavada vai pārceļas kopā ar tiem. 

Savas valstspiederības dalībvalstī dzīvojošie ES pilsoņi nevar izmantot tās tiesības, kas 
piešķirtas ES pilsoņiem, kuri ir izmantojuši iepriekš minētās tiesības un pārcēlušies uz dzīvi 
citā dalībvalstī. Tomēr Eiropas Savienības tiesa ir paplašinājusi šo labvēlīgo attieksmi arī 
attiecībā uz tiem ES pilsoņiem, kas atgriežas savā mītnes dalībvalstī pēc tam, kad izmantojuši 
savas tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties citā dalībvalstī1.

Tādējādi lūgumraksta iesniedzēja ir nonākusi situācijā, uz kuru attiecas ES tiesību akti par 
tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties Eiropas Savienības teritorijā (lūgumraksta iesniedzēja 
vēlas atgriezties savā mītnes dalībvalstī pēc tam, kad viņa, izmantojot savas tiesības, ir 
uzturējusies citā dalībvalstī).

Kā noteikts direktīvas 5. panta 2. punktā, dalībvalstis gadījumos, kad ES pilsonis izmanto 
tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties ES teritorijā, var pieprasīt ģimenes loceklim, kurš ir 
trešās valsts pilsonis, uzrādīt ieceļošanas vīzu. Dalībvalstīm ir jāpiešķir šādām personām visi 
atvieglojumi, lai tās iegūtu vajadzīgās vīzas, kuras jāizsniedz bez maksas pēc iespējas drīzāk 
un izmantojot paātrinātu procedūru.

Eiropas Savienības Tiesa2 atzinusi, ka iepriekš minētajiem ģimenes locekļiem ir tiesības 
ieceļot dalībvalsts teritorijā, kā arī saņemt šim nolūkam paredzētu ieceļošanas vīzu. 

Saskaņā ar direktīvas 5. panta 2. punktu, ja ES pilsoņa ģimenes locekļiem, kas ir trešās valsts 
valstspiederīgie, ir derīga 10. pantā minētā uzturēšanās atļauja, viņiem nav vajadzīga vīza, ja 
viņi pavada vai pārceļas kopā ar pilsoni uz dalībvalsti, kura nav viņa vai viņas 
valstspiederības dalībvalsts. No lūgumraksta iesniedzējas sniegtās informācijas var noprast, ka 
viņas vīram ir direktīvas 5. panta 2. punktā minētā ES pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās 
atļauja, kuru izsniedza Gibraltāra varas iestādes. Ja tas tiks apstiprināts, tad saskaņā ar 
5. panta 2. punktu Lietuvas varas iestādēm būtu jāatļauj bez vīzas ieceļot Lietuvas teritorijā 
trešo valstu valstspiederīgajam ģimenes loceklim, kuram ir ES pilsoņa ģimenes locekļa 
uzturēšanas atļauja, ja ES pilsonis ir Lietuvas valstspiederīgais, kas izmantoja savas tiesības 
brīvi pārvietoties un dzīvot ES.

Lai atbilstu Direktīvas 2004/38/EK noteikumiem, Lietuva ir izstrādājusi tiesību akta 
priekšlikuma projektu, lai grozītu 2004. gada 29. aprīļa likumu par ārvalstnieku tiesisko 
statusu No IX-2206, kura pēdējie grozījumi tika izdarīti 2009. gada 22. jūlijā ar likumu 
No. XI-392 un kurā ir pilnībā transponēti direktīvas 5. panta 2. punkta noteikumi. 
Likumprojektu ir ieplānots apspriest valsts parlamenta 2012. gada pavasara sesijā un tā 
stāšanās spēkā ir paredzēta 2–3 mēnešu laikā pēc tā pieņemšanas (2012. gada augustā–
septembrī).

Secinājums
                                               
1 Tiesas 1992. gada 7. jūlija spriedums lietā C-370/90 Singh (Recueil, 1992., I-4265. lpp.) un 

2007. gada 11. decembra spriedums lietā C-291/05 Eind (Recueil, 2007., I-10719. lpp.). 
2 Sk., inter alia, Tiesas 2006. gada 31. janvāra spriedumu lietā C-503/03 Komisija/Spānija 

(Krājums, 2006., I-1097. lpp.).
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Ja tiks apstiprināts, ka lūgumraksta iesniedzējas vīram ir direktīvas 10. pantā minētā ES 
pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanas atļauja, kuru izsniegušas Gibraltāra varas iestādes, tad 
saskaņā ar 5. panta 2. punktu Lietuvas varas iestādēm būs jāatļauj bez vīzas ieceļot Lietuvas 
teritorijā trešo valstu valstspiederīgajam ģimenes loceklim, kuram ir ES pilsoņa ģimenes 
locekļa uzturēšanas atļauja, ja ES pilsonis ir Lietuvas valstspiederīgais, kas izmantoja savas 
tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot ES. 

Šādā gadījumā visefektīvāko palīdzību varētu saņemt, vēršoties SOLVIT tīklā. SOLVIT ir tīkls 
problēmu risināšanai tiešsaistē, kurā ES dalībvalstis sadarbojas, lai pragmatiski risinātu 
problēmas, kas radušās, valsts pārvaldes iestādēm nepareizi piemērojot vienotā tirgus 
noteikumus, un kura pakalpojumi ir bezmaksas un tiek sniegti 10 nedēļu laikā1.

Ja problēma netiek atrisināta vai ja lūgumraksta iesniedzēja ierosināto risinājumu uzskata par 
nepieņemamu, viņa var par to informēt Eiropas Komisiju2 un lietas izskatīšana turpināsies. 

Lūgumraksta iesniedzējas interesēs var būt arī izmantot valsts līmenī pieejamos tiesiskās 
aizsardzības līdzekļus, kuri noteikti nodrošinātu tiešāku un personīgāku viņas tiesību 
aizsardzību. Ja lūgumraksta iesniedzējai ir nodarīts kaitējums, vienīgi valsts tiesa var noteikt 
atlīdzību. Turklāt, tā kā valsts tiesiskās aizsardzības līdzekļu izmantošanai ir laika 
ierobežojums, ja lūgumraksta iesniedzēja neizmantos tos pēc iespējas ātrāk, viņa var zaudēt 
tiesības izmantot šādus tiesiskās aizsardzības līdzekļus valsts līmenī.”

                                               
1 Plašāka informācija par SOLVIT tīklu ir pieejama: http://ec.europa.eu/solvit.
2 http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm.


