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Temats: Lūgumraksts Nr. 1256/2011, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais A. d’A., 
par Direktīvas 2004/38 noteikumu pārkāpšanu Francijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta parakstītājs ziņo par vairākiem kavējumiem un sarežģījumiem saistībā ar viņa 
pieteikumu Eiropas uzturēšanās atļaujas saņemšanai, ko 2011. gada 20. jūnijā viņš iesniedza 
Parīzes policijas galvenajā pārvaldē.

Šo kavējumu iemesls ir izmaiņas lūgumraksta iesniedzēja profesionālajā situācijā, un viņš 
uzskata, ka tādējādi tiek pārkāpta Direktīva 2004/38/EK un jo īpaši tās 8. pants.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 5. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. novembrī

ES dalībvalstu pilsoņu pamattiesības dzīvot citā dalībvalstī ir paredzētas Līgumā. Direktīvas 
2004/38/EK1 mērķis ir atvieglot brīvas pārvietošanās tiesību īstenošanu. 

Saskaņā ar Direktīvas 2004/38/EK 9. un 10. pantu dalībvalstis var paredzēt pienākumu 
saņemt uzturēšanās atļauju tikai ES dalībvalstu pilsoņa ģimenes locekļiem, kuri nav nevienas 
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu 
ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ar ko groza Regulu (EEK) 
Nr. 1612/68 un atceļ Direktīvas 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 
90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK (OV L 158, 30.4.2004., 77. lpp.).
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ES dalībvalsts pilsoņi. Lai uzturētos kādā no dalībvalstīm, ES valstu pilsoņiem nav 
nepieciešams saņemt uzturēšanās atļauju. 

Tomēr direktīva nekavē dalībvalstis noteikt, ka ES dalībvalstu pilsoņiem, kas ilglaicīgi 
uzturas to teritorijā, ir jāsaņem uzturēšanās atļauja ar nosacījumu, ka šādas atļaujas iegūšana 
nerada nekādus šķēršļus attiecībā uz tiesībām uzturēties attiecīgajā valstī. Kompetentajām 
iestādēm ir skaidri un nepārprotami jāinformē pilsoņi par to, ka uzturēšanās atļaujas 
izsniegšana nekādi neietekmē viņu uzturēšanās tiesības. Tā kā tādējādi uzturēšanās atļauju 
izsniegšana ir dalībvalstu kompetence un to reglamentē attiecīgās valsts tiesību akti, valsts 
iestādes uzsāk uzturēšanās atļaujas izsniegšanas procedūru, vadoties pēc attiecīgās valsts, šajā 
gadījumā — Francijas, tiesību aktiem.

Direktīvas 2011/38/EK 8. panta 1. punktā ir minēts, ka dalībvalstis var pieprasīt, lai ES 
dalībvalstu pilsoņi reģistrējas viņu dzīvesvietas kompetentajās iestādēs, saņemot reģistrācijas 
apliecību. Savienības tiesību aktos ir noteikts, ka dalībvalstis nedrīkst prasīt ES dalībvalstu 
pilsoņiem kārtot nekādas citas administratīvas formalitātes kā vien minēto reģistrāciju. 
Turklāt dalībvalstis var izvēlēties nepieprasīt šādu reģistrāciju.

Francija ir izvēlējusies šo pienākumu, kas iepriekš Francijas tiesību aktos nebija paredzēts, 
transponēt savos tiesību aktos, pieņemot 2007. gada 20. novembra Likumu Nr. 2007-1631 par 
imigrācijas kontroli, integrāciju un patvēruma meklēšanu.

Tomēr šo noteikumu nevar piemērot, jo nav pieņemts īstenošanas dekrēts. Tādējādi ES 
dalībvalstu pilsoņi var uzturēties Francijā, neveicot nekādas administratīvas procedūras. 

Secinājumi

Lūgumraksta iesniedzējs ir vairākkārt tieši sazinājies ar Komisiju, un tā viņam šo informāciju 
jau ir sniegusi.


