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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1243/2011, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Joachim 
Hellmann, par viņa sievai, Taizemes valstspiederīgajai, pieprasīto vīzu ieceļošanai 
Apvienotajā Karalistē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ar sievu, Taizemes valstspiederīgo, privātu iemeslu dēļ vēlas 
apmeklēt Apvienoto Karalisti. Viņš lasījis informāciju par prasībām vīzas saņemšanai, kas 
šķiet ārkārtīgi apgrūtinošs process, un lūdz Parlamentam likt Apvienotajai Karalistei piemērot 
ES tiesību aktus tā, lai atvieglotu cilvēkiem ceļošanu.

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

„Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par problēmām, ar kurām viņš ir sastapies AK saistībā ar 
ieceļošanas vīzas pieprasījumu ģimenes loceklei, kura nav ES valstspiederīgā.

Līguma par Eiropas Savienības darbību 21. panta 1. punktā paredzēts, ka ikvienam Savienības 
pilsonim ir tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot dalībvalstīs, ievērojot Līgumos noteiktos
ierobežojumus un nosacījumus, kā arī to īstenošanai paredzētos pasākumus. Attiecīgie 
ierobežojumi un nosacījumi ir atrodami Direktīvā 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu 
ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā.

Kā noteikts direktīvas 5. panta 2. punktā, dalībvalstis gadījumos, kad ES pilsonis izmanto 
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tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties ES teritorijā, ģimenes loceklim, kurš nav ES 
valstspiederīgais, var pieprasīt uzrādīt ieceļošanas vīzu.

Eiropas Savienības Tiesa1 atzinusi, ka iepriekš minētajiem ģimenes locekļiem ir tiesības 
ieceļot dalībvalsts teritorijā, kā arī saņemt šim nolūkam paredzētu 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.

Tā kā šīs tiesības izriet tikai no ģimenes saitēm, uzņēmēja dalībvalsts ģimenes locekļiem, kuri 
iesniedz pieteikumu ieceļošanas vīzas saņemšanai, var lūgt uzrādīt derīgu pasi un ģimenes 
saites apliecinošu dokumentu. Nav atļauts pieprasīt citus dokumentus, piemēram, 
izmitināšanas apliecinājumu, apliecinājumu par pietiekamiem līdzekļiem, ielūguma vēstuli 
vai atpakaļceļa biļeti.
Tomēr tiesības saņemt ieceļošanas vīzu nav neierobežotas, jo saskaņā ar ES tiesību aktu 
noteikumiem dalībvalstis drīkst neizdot vīzu ES pilsoņa ģimenes loceklim, kas nav ES 
pilsonis, ja:

 ģimenes loceklis nav iesniedzis dokumentus (piemēram, identitāti, ģimenes saites, 
apgādību apliecinošus dokumentus vai pierādījumu par to, ka viņš/viņa uzņēmējā 
dalībvalstī ieceļos kopā ar ES pilsoni vai šajā valstī tam pievienosies vēlāk), kas 
pierāda, ka viņš drīkst izmantot Direktīvā noteiktās tiesības,

 ģimenes loceklis varētu apdraudēt sabiedrisko kārtību, sabiedrības drošību vai 
sabiedrības veselību Direktīvas 2004/38/EK VI nodaļas izpratnē,

 notiek tiesību ļaunprātīga izmantošana vai krāpšana, piemēram, fiktīvu laulību 
gadījumā (Direktīvas 35. pants).

Jebkurā gadījumā Direktīvā ir noteiktas būtiskas garantijas, lai aizsargātu ES pilsoņus 
gadījumos, kad tiek ierobežotas šo pilsoņu brīvas pārvietošanās un uzturēšanās tiesības;
piemēram, ir noteikts, ka lēmumam par tiesību ierobežošanu jābūt rakstveidā, tajā pilnībā 
jāapraksta šāda lēmuma iemesli un jānorāda, kad un kur attiecīgā persona šo lēmumu var 
apstrīdēt.

                                               
1 Tiesas 2006. gada 31. janvāra spriedums lietā C-503/03 Komisija/Spānija (Krājums, 

2006., I-1097. lpp.).


