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Temats: Lūgumraksts Nr. 1260/2011, ko iesniedza Krievijas valstspiederīgais M. K.,
par nepilnībām Eiropas Padomes Direktīvā 2003/109/EK par to trešo valstu 
pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka saskaņā ar Padomes Direktīvu 2003/109/EK par to trešo 
valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji, pastāvīgajam 
iedzīvotājam ir tiesības dzīvot citu dalībvalstu teritorijā, kuras tam nav piešķīrušas pastāvīgi 
dzīvojošas personas statusu, uz laikposmu, kas ilgāks par trim mēnešiem. Taču nav noteikumu 
par laikposmu, kas ir īsāks par trim mēnešiem, un tas rada problēmas, jo īpaši to dalībvalstu 
pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuras nav Šengenas līguma dalībvalstis. Lūgumraksta 
iesniedzējs dzīvo Kiprā un viņam ir neierobežota uzturēšanās atļauja, tomēr viņš ir spiests 
pieprasīt vīzu, lai varētu uzturēties citās dalībvalstīs ilgāk par 90 dienām. Tas nav jādara tiem 
trešo valstu pilsoņiem, kuriem ir neierobežota uzturēšanās atļauja, kas izsniegta citās 
Šengenas līguma dalībvalstīs. Tāpēc lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai rastu risinājumu šai problēmai.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 5. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

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

„Lūgumraksta iesniedzējs sākotnēji lūdz paskaidrojumu par ES pastāvīgo iedzīvotāju tiesībām 
ieceļot un uzturēties citā dalībvalstī mazāk par 90 dienām saskaņā ar Padomes 2003. gada 
25. novembra Direktīvu (2003/109). Papildu vēstulē viņš lūdz izskatīt iespēju atļaut bez vīzas 
ieceļot Šengenas zonas teritorijā to trešo valstu pilsoņiem, kuriem Kiprā ir izsniegta 
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pastāvīgās uzturēšanās atļauja, ņemot vērā faktu, ka Kipra ļauj trešo valstu pilsoņiem —
Šengenas zonas dalībvalstu pastāvīgajiem iedzīvotājiem — bez vīzas ieceļot un uzturēties 
Kipras teritorijā līdz 90 dienām. 

Komisija atzīst, ka lūgumraksta iesniedzējs norāda uz nesaskaņotību starp ES instrumentiem, 
kas regulē ilgtermiņa un īstermiņa uzturēšanos.

Direktīva 2003/109/EK par trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie 
iedzīvotāji, regulē tikai uzturēšanās tiesības citās dalībvalstīs. Direktīvas III nodaļa paredz 
nosacījumus un procedūras, saskaņā ar kurām ES pastāvīgie iedzīvotāji un viņu ģimenes 
locekļi var ieceļot vai uzturēties citā dalībvalstī, lai uzsāktu saimniecisko darbību, studētu vai 
citos nolūkos. Direktīva nepiešķir ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem nekādas īpašas tiesības 
attiecībā uz uzturēšanos citās dalībvalstīs uz laiku līdz trim mēnešiem. Direktīvā nav 
reglamentēts jautājumus par trešo valstu pilsoņiem, kuriem ir pastāvīgā iedzīvotāja ES 
uzturēšanās atļauja, ko izsniedza ārpus Šengenas zonas esošā dalībvalsts, un kuri grib ceļot un 
brīvi pārvietoties Šengenas zonā ne ilgāk par trim mēnešiem un otrādi (trešo valstu pilsoņiem, 
kuriem šādu atļauju izsniedza Šengenas zonas dalībvalsts un kuri vēlas uz neilgu laiku ieceļot 
dalībvalstī, kas nav Šengenas zonā). Šī direktīva tika pieņemta, pamatojoties uz Līguma 63. 
panta 3. un 4. punktu (aizstāts ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 79. pantu).  

Iekšlietu jomā un jo īpaši vīzu un imigrācijas jautājumos ir jāņem vērā tā sauktā mainīgā 
ģeometrija: no vienas puses, Līgumam ir pievienoti protokoli par Apvienotās Karalistes, Īrijas 
un Dānijas nostāju, bet no otrās puses, pastāv asociēto Šengenas valstu statuss. Attiecīgi:

– uz īstermiņa uzturēšanās vīzu politiku un uzturēšanās atļauju atzīšanu par līdzvērtīgām 
īstermiņa Šengenas vīzām attiecas Šengenas acquis, kuru Apvienotā Karaliste un Īrija 
netransponē; 
– Norvēģijai, Islandei, Šveicei un Lihtenšteinai kā asociētājām Šengenas valstīm ir saistoši 
tiesību akti, kas pilnveido Šengenas acquis, piemēram, „vīzu” acquis; 
– tiesību akti imigrācijas politikas jomā (tādi kā Direktīva par trešo valstu pilsoņu statusu, kuri 
ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji) nav saistoši šīm četrām asociētajām Šengenas 
valstīm. Turklāt šajā jomā Apvienotajai Karalistei un Īrijai ir izvēles iespējas (kuras neattiecas 
uz Šengenas „vīzu” acquis), bet tās neizmanto šīs iespējas. Dānijai nav izvēles iespējas. 

Saskaņā ar Šengenas Līguma īstenošanas konvencijas 21. pantu „trešo valstu pilsoņi vai 
personas, kas nav ES pilsoņi”, kurām ir kādas dalībvalsts izsniegta derīga uzturēšanās atļauja 
vai ilgtermiņa vīza, var, pamatojoties uz šo atļauju un derīgu ceļošanas dokumentu, brīvi 
pārvietoties citu dalībvalstu teritorijā ne ilgāk par trim mēnešiem jebkurā sešu mēnešu 
laikposmā, ja viņas atbilst ieceļošanas prasībām, kas noteiktas Regulā (EK) Nr. 562/2006 
(Robežu kodekss).  Saskaņā ar 2003. gada Pievienošanās aktu šis pants tiks savstarpēji 
piemērots starp Kipru un Šengenas dalībvalstīm tikai tad, kad Kipra pilnībā pievienosies 
Šengenas zonai. Tas saistīts ar tā saukto pievienojušās valsts divu posmu Šengenas acquis
ieviešanas procesu. 

No otrās puses, tāpat balstoties uz 2003. gada Pievienošanās aktu, Kiprai kopš iestāšanās ES 
jau ir jāpiemēro Padomes 2001. gada 15. marta Regula (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido trešo 
valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to 
trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas.
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Rezultātā to trešo valstu pilsoņiem, kuri ir minēti Regulas I pielikumā (piemēram, Krievijas) 
principā ir jāpieprasa Kipras vīza, neatkarīgi no tā, vai viņiem ir derīga uzturēšanās atļauja, 
kuru izsniedza kāda Šengenas dalībvalsts. 

Komisija ir informēta, ka Kipra uzskata uzturēšanās atļaujas, kuras ir izsniegusi kāda no 
Šengenas dalībvalstīm, par vienlīdzīgām tās īstermiņa uzturēšanās vīzām uz laiku līdz trim 
mēnešiem. Neskatoties uz to, uz doto brīdi nepastāv tiesiskais pamats, kas uzliktu Šengenas 
dalībvalstīm pienākumu atzīt Kipras uzturēšanās atļauju par līdzvērtīgu Šengenas īstermiņa 
uzturēšanās vīzai uz laika periodu līdz trim mēnešiem.

Ņemot vērā iepriekšējā punktā teikto, tiesību aktu nepilnība, uz kuru norāda lūgumraksta 
iesniedzējs, attiecas uz Kipras izsniegto pastāvīgā iedzīvotāja uzturēšanās ES atļauju 
turētājiem ieceļošanai Šengenas dalībvalstīs (izņemot Dāniju un asociētās Šengenas valstis).

Tomēr no praktiskā viedokļa ir jāmin, ka saskaņā ar Direktīvu 2003/109 izsniegtās pastāvīgā 
iedzīvotāja ES uzturēšanās atļaujas vajadzētu uzskatīt par svarīgu apliecinošu dokumentu, 
izskatot Šengenas vīzu pieteikumus. Piemēram, saskaņā ar Direktīvas 5. pantu atļauja var 
pierādīt, ka tās īpašniekam ir stabili un regulāri ienākumi, lai uzturētu sevi, kas arī tiek ņemts 
vērā, pieņemot lēmumus par īstermiņa vīzu pieteikumiem.  Tādējādi, neskatoties uz juridiski 
sarežģītu tā saukto „mainīgās ģeometrijas” jautājumu, nav praktisku seku kas tieši izriet no 
Līgumiem. 

Pašlaik Komisija nav informēta par būtiskām problēmām gadījumos, kad Kipras izsniegtas 
ilgtermiņa ES uzturēšanās atļaujas turētāji pieprasa Šengenas vīzu. Līdz šim netika saņemtas 
sūdzības par šo jautājumu.

Komisija atzīst nesaskaņotību, uz kuru norāda lūgumraksta iesniedzējs, proti, ka saskaņā ar 
Padomes Direktīvu 2003/109/EK pastāvīgie iedzīvotāji var iegūt tiesības dzīvot tādu 
dalībvalstu teritorijā, kas viņiem nav piešķīrušas pastāvīgi dzīvojošas personas statusu, uz 
laikposmu, kurš ir ilgāks par trīs mēnešiem, bet nelielai daļai ES pastāvīgo iedzīvotāju (Kipras 
izsniegto pastāvīgā iedzīvotāja ES uzturēšanās atļauju turētājiem no trešām valstīm, kuru 
pilsoņiem ir nepieciešamas vīzas) ir jāiegūst Šengenas vīzas, lai ieceļotu un uzturētos 
Šengenas zonas valstī uz laiku līdz trim mēnešiem. 

Komisija norāda, ka šobrīd nepastāv tiesiskais pamats, kas uzliktu Šengenas dalībvalstīm 
pienākumu atzīt Kipras uzturēšanās atļauju par līdzvērtīgu Šengenas īstermiņa uzturēšanās 
vīzai.

Turklāt pašlaik Komisija nav informēta par nopietnām problēmām gadījumos, kad Kipras 
izsniegtas pastāvīgā iedzīvotāja ES uzturēšanās atļaujas turētāji pieprasa Šengenas vīzu. 
Saskaņā ar Direktīvu 2003/109 izsniegtas ES ilgtermiņa uzturēšanās atļaujas tiek uzskatītas 
par svarīgu apliecinošu dokumentu vīzas iegūšanas procedūrā.”


