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Peticijų komitetas

30.8.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0199/2012 dėl pernelyg griežtų informacijos teikimo reikalavimų, 
kuriuos JK valdžios institucijos kelia suteikdamos leidimą įvažiuoti į šalį 
Europos ekonominei erdvei priklausančių šalių piliečių šeimos nariams, 
kurią pateikė Airijos pilietis C. L.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nori persikelti kartu su savo partneriu į JK. Peticijos pateikėjas mano, kad 
JK pasienio agentūra reikalauja pateikti per daug informacijos ir pernelyg išsamius duomenis. 
Peticijos pateikėjas susisiekė su svetainės „Your Europe“ konsultacine tarnyba, kuri spėja, 
kad šiuo atveju JK galbūt pažeidžia Direktyvos 2004//38/EB 5 straipsnio 2 dalį.

2. Priimtinumas.

Paskelbta priimtina 2012 m. birželio 13 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, Airijos pilietis, skundžiasi dėl to, kad jo registruotas partneris, turintis 
Kinijos pilietybę, norėdamas gauti įvažiavimo į JK vizą, kartu su savo paraiška turėjo pateikti 
pernelyg daug dokumentų, kaip antai ES piliečio teisę dirbti Jungtinėje Karalystėje 
patvirtinantį dokumentą arba patvirtinimą, kad jis turi pakankamai lėšų.

Komisijos pastabos

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. 
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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 nustatyta šios direktyvos 5 straipsnio 2 dalyje, kai ES pilietis naudojasi savo teise laisvai 
judėti ir apsigyventi valstybės narės teritorijoje, jos institucijos gali reikalauti, kad ne ES 
valstybės pilietybę turintis šeimos narys turėtų įvažiavimo vizą. 

Kaip patvirtino Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, tokie šeimos nariai ne tik turi teisę 
patekti į valstybės narės teritoriją, bet ir gali tuo tikslu gauti įvažiavimo vizą. Valstybės narės 
tokiems asmenims turi suteikti visas galimybes gauti reikalingas vizas, ir jos turi būti 
išduodamos nemokamai, kuo greičiau ir skubos tvarka.
Kadangi ši teisė suteikiama remiantis vien šeimos ryšiais, Jungtinės Karalystės valdžios 
institucijos galėjo pareikalauti peticijos pateikėjo partnerio tik įrodyti jo tapatybę, šeimos ryšį 
su peticijos pateikėju ir tai, kad peticijos pateikėjas šiuo metu naudojasi ES sutartimi 
užtikrintomis laisvo judėjimo teisėmis Jungtinėje Karalystėje arba kad naudosis šiomis 
teisėmis tuo metu, kai jo partneris atvyks į JK.

Šeimos nariai neprivalo įrodyti, kad pridėtosios direktyvos 7 straipsnio 1 dalyje pateiktų 
sąlygų išsaugoti teisę gyventi Jungtinėje Karalystėje po trijų mėnesių viešnagės laikomasi tuo 
metu, kai jie teikia paraišką įvažiavimo vizai gauti.

Siekdama laikytis Direktyvos 2004/38/EB nuostatų, Jungtinė Karalystė priėmė 2006 m. 
Imigracijos (Europos ekonominės erdvės) taisykles. Remiantis 2006 m. taisyklėmis, norint 
gauti įvažiavimo vizą (leidimą įvažiuoti į šalį Europos ekonominei erdvei priklausančių šalių 
piliečių šeimos nariams) nereikia įrodyti, kad Direktyvos 7 straipsnio 1 dalyje pateiktų sąlygų 
laikomasi tuo metu, kai teikiama paraiška įvažiavimo vizai gauti. 

Išvada

Panašu, kad peticijos pateikėjo problemą sukėlė neteisingas Jungtinės Karalystės taisyklių 
taikymas. Atsižvelgusios į kitą konkretų, su ta pačia problema susijusį skundą, už įvažiavimo 
vizų išdavimą atsakingos JK valdžios institucijos Komisijai pranešė, kad paskelbtos naujos 
gairės siekiant užtikrinti, kad paraiškos vizai gauti nebūtų atmetamos remiantis Direktyvai 
prieštaraujančiu pagrindu.


