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Temats: Lūgumraksts Nr. 1226/2011, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais C. D., 
par iespējamu Direktīvas 2004/38/EK pārkāpumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs skaidro, ka viņa mātei, Moldovas Republikā dzīvojošai Rumānijas 
pilsonei, ir nevis Rumānijas pase vai personas apliecība, bet gan Moldovas pase, taču viņa var 
pierādīt, ka ir Rumānijas pilsone. Lūgumraksta iesniedzēja māte, vēlēdamās doties uz Beļģiju, 
ir vērsusies Beļģijas Kopējā vīzu pieteikumu centra (CAC) Kišiņevas birojā, kur viņai teikts, 
ka jāiesniedz pieteikums Šengenas vīzas saņemšanai un ka viņas Rumānijas pilsonību nevar 
ņemt vērā, jo viņai nav Rumānijas ceļošanas dokumentu. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka 
viņa mātes tiesības ir pārkāptas, un šajā sakarā atsaucas uz 5. pantu Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvā 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām 
brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā.

2. Pieņemamība

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

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

„Moldovas Republika nav Eiropas Savienības dalībvalsts, tāpēc uz šo valsti neattiecas 
Direktīvas 2004/38/EK 5. panta noteikumi, uz ko atsaucas lūgumraksta iesniedzējs. Šīs 
direktīvas 4. panta 3. punktā ir precizēts, ka „dalībvalstis izsniedz saviem valstspiederīgajiem” 
pieminētos dokumentus, proti, derīgu pasi vai personas apliecību. Definīcijas „savi 
valstspiederīgie” noteikšana ir dalībvalstu ziņā, kā tas konkretizēts Māstrihtas līgumam par 
Eiropas Savienības dibināšanu pievienotajā 2. deklarācijā. 
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Lūgumraksta iesniedzējs apstiprina, ka viņa mātei ir tikai Moldovas iestāžu izsniegtā pase, 
tomēr apgalvo, ka viņa ir arī Rumānijas pilsone. Ja personai ir arī Rumānijas pilsonība, viņa 
var griezties pie Rumānijas iestādēm, lai saskaņā ar minēto 4. pantu saņemtu Rumānijas pasi 
vai Rumānijas personas apliecību. Faktiski Rumānijas ziņā ir noteikt, kuri ir tās 
„valstspiederīgie” un attiecīgā gadījumā viņiem izsniegt dokumentu, kas paredzēts minētajā 
Direktīvas 2004/38/EK 4. pantā, — pasi vai personas apliecību.”


