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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0199/2012, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgais C. L., par 
pārmērīgām informācijas prasībām, ko izvirza Apvienotās Karalistes varas 
iestādes EEZ ģimenes uzturēšanās atļaujas saņemšanai

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ar savu partneri vēlas pārcelties uz dzīvi Apvienotajā Karalistē. Viņš 
uzskata, ka Apvienotās Karalistes Robežu aģentūras pieprasītās informācijas apjoms un 
detalizētība ir pārmērīga. Viņš ir sazinājies ar „Tavs Eiropas padomdevējs” dienestu, kas 
izteica minējumu, ka, iespējams, Apvienotā Karaliste pārkāpj Direktīvas 2004/38/EK 5. panta 
2. punktu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 13. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

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

„Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir Īrijas pilsonis, sūdzas par to, ka viņa ķīniešu izcelsmes 
partnerei reģistrētās partnerattiecībās kopā ar pieteikumu Lielbritānijas ieceļošanas vīzai ir 
jāiesniedz pārmērīgs daudzums dokumentu, piemēram, apliecinājums par ES pilsoņa 
nodarbinātību Lielbritānijā vai apliecinājums par to, ka viņam ir pietiekami līdzekļi.

Komisijas apsvērumi

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 
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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 
tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties ES teritorijā, ģimenes loceklim, kurš nav ES pilsonis, 
var pieprasīt uzrādīt ieceļošanas vīzu. 

Eiropas Savienības Tiesa atzinusi, ka šādiem ģimenes locekļiem ir ne vien tiesības ieceļot 
dalībvalsts teritorijā, bet 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, Apvienotās Karalistes iestādes vienīgi var 
prasīt, lai lūgumraksta iesniedzēja partnere apliecina savu identitāti, lai tiktu iesniegti 
pierādījumi par ģimenes saitēm un pierādījumi, ka lūgumraksta iesniedzējs pašlaik izmanto 
ES līgumā paredzētās brīvas pārvietošanās tiesības Apvienotajā Karalistē vai izmantos šīs 
tiesības brīdī, kas viņa partnere ieradīsies Lielbritānijā.

Ģimenes locekļiem nav pienākums pierādīt, ka direktīvas 7. panta 1. punktā paredzētie  
nosacījumi attiecībā uz tiesībām uzturēties Lielbritānijā arī pēc trīs mēnešu termiņa tiek 
ievēroti jau brīdī, kad viņi pieprasa ieceļošanas vīzu.

Lai izpildītu Direktīvas 2004/38/EK nosacījumus, Apvienotā Karaliste 2006. gadā ieviesa 
noteikumus par imigrācijas tiesībām (Eiropas Ekonomikas zona). Šajos noteikumos nav 
paredzēts, ka ieceļošanas vīzas (EEZ ģimenes uzturēšanās atļaujas) izsniegšana būtu saistāma 
ar to, vai šīs vīzas pieteikuma iesniegšanas brīdī tiek izpildīti direktīvas 7. panta 1. punktā 
paredzētie  nosacījumi. 

Secinājums

Šķiet, ka lūgumraksta iesniedzēja problēmu ir izraisījusi Apvienotās Karalistes noteikumu 
nepareiza piemērošana. Saistībā ar citas personas sūdzību par šādu pašu jautājumu par 
ieceļošanas vīzu izsniegšanu atbildīgās Apvienotās Karalistes iestādes jau informēja 
Komisiju, ka sagatavoti jauni norādījumi, lai vīzu pieteikumi netiktu noraidīti tādu iemeslu 
dēļ, kuri ir pretrunā ar Direktīvu.”


