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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1243/2011 dėl sutuoktinei tailandietei taikomų vizos reikalavimų 
vykstant į JK, kurią pateikė Vokietijos pilietis Joachim Hellmann

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nori kartu su sutuoktine tailandiete dėl asmeninių priežasčių vykti į JK. 
Peticijos pateikėjas susipažino su informacija dėl vizos reikalavimų, kurie atrodo labai 
sudėtingi, ir prašo Parlamento įpareigoti JK taikyti ES teisės aktus, kuriais piliečiams 
palengvinama galimybė keliauti.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. kovo 2 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugpjūčio 30 d.

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl problemų, su kuriomis jis susidūrė JK kreipdamasis dėl 
vizos savo šeimos nariams, ne ES piliečiams.

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/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų 
šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje.
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 
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šalies pilietis, turėtų įvažiavimo vizą. 
Kaip patvirtino Europos Sąjungos Teisingumo Teismas1, tokie šeimos nariai turi teisę ne tik 
atvykti į valstybės narės teritoriją, bet ir gauti tam tikslui būtiną įvažiavimo vizą. Valstybės 
narės privalo suteikti tokiems asmenims visas galimybes gauti reikalingas vizas, ir jos turi 
būti išduodamos nemokamai, kuo greičiau ir skubos tvarka.
Kadangi ši teisė grindžiama tik giminystės ryšiais, priimančioji valstybė narė gali iš prašymą 
dėl atvykimo vizos teikiančių šeimos narių reikalauti pateikti galiojantį savo pasą ir 
giminystės ryšių įrodymą. Negalima prašyti jokių kitų dokumentų, pvz., gyvenamosios vietos 
ar pakankamų išteklių įrodymų, turimo kvietimo ar atgalinio bilieto.
Tačiau teisė gauti įvažiavimo vizą nėra besąlygiška, nes ES teisėje nustatyta, kad valstybė 
narė gali atsisakyti išduoti įvažiavimo vizą ES piliečio šeimos nariui ne ES piliečiui, jei:

 šeimos nariai nepateikia įrodymų dėl savo pagal direktyvą turimų teisių (pvz., 
tapatybės, šeimos ryšių, buvimo išlaikytiniu įrodymų arba kad toks šeimos narys į 
priimančiąją valstybę narę keliaus kartu su ES piliečiu ar ten bus sutiktas);

 šeimos narys kelia grėsmę viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ar sveikatos 
apsaugos reikalavimams, kurie apibrėžti Direktyvos 2004/38/EB VI skyriuje;

 jeigu piktnaudžiaujama ar sukčiaujama, pvz., santuokomis iš išskaičiavimo 
(direktyvos 35 straipsnis).

Bet kuriuo atveju direktyvoje nustatyti svarbūs saugikliai, skirti ES piliečiams, kurių teisė 
laisvai judėti ir gyventi buvo apribota, apsaugoti, pvz., sprendimas dėl teisės apribojimo turi 
būti rašytinis, jame išsamiai nurodytos priežastys, dėl kurių jis buvo priimtas, ir pateikta 
informacija apie tai, kada ir kur susijęs asmuo gali dėl šio sprendimo pateikti apeliaciją.

Komisija ir Jungtinės Karalystės valdžios institucijos, siekdamos užtikrinti, kad JK vizų 
išdavimo tvarka visiškai atitiktų ES teisę, glaudžiai bendradarbiauja.

                                               
1 2006 m. sausio 31 d. Teismo sprendimas byloje C-503/03 Komisija prieš Ispaniją 

[2006] (Rink. p. I-1097).


