
CM\925871LT.doc PE504.267v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

30.1.2013

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0739/2012 dėl leidimo gyventi šalyje gyvenimo kartu tikslais, 
kurią pateikė Italijos pilietis Marco Lamperti

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas siekia, kad būtų sukurtas leidimas gyventi šalyje gyvenimo kartu tikslais, 
kurį turėdamas trečiosios šalies pilietis galėtų ES valstybėse narėse gyventi kartu su ES 
piliečiu kaip pora.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. spalio 4 d.
Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 
dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. sausio 30 d.

„ES teisės nuostatos, kuriomis reglamentuojamas šeimos susijungimas, įtvirtintos Direktyvoje 
2003/86/EB1 dėl trečiųjų šalių piliečių teisės į šeimos susijungimą (toliau – „Šeimos 
susijungimo direktyva“) ir Direktyvoje 2004/38/EB2 dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių 
teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje (toliau – „Laisvo judėjimo 
direktyva“). 
Šeimos susijungimo direktyva apima tik trečiųjų šalių piliečius ir jų šeimų narius – pati 
direktyva netaikoma ES piliečiams, pageidaujantiems, kad ES valstybėje narėje prie jų 
prisijungtų ES valstybės narės pilietybės neturintys jų šeimos nariai ir sutuoktiniai. Kadangi 
peticijos pateikėjas yra ES pilietis, Šeimos susijungimo direktyva jam netaikoma.
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:EN:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:158:0077:0123:EN:PDF
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Laisvo judėjimo direktyva taikoma tik ES piliečiams, kurie persikelia į valstybę narę, kurios 
piliečiai jie nėra, ar joje gyvena ir taip naudojasi savo teise laisvai judėti. Tik tokiais atvejais 
ES piliečiai gali pasinaudoti pagal šią direktyvą nustatyta teise prisijungti prie savo šeimos 
narių, pvz., sutuoktinių, neatsižvelgiant į šių šeimos narių pilietybę, ar būti jų lydimi. Kadangi 
peticijos pateikėjas yra Italijoje gyvenantis Italijos pilietis, laisvo judėjimo direktyva jam 
netaikoma.
Todėl Italija tebėra kompetentinga savo nacionaliniais teisės aktais nustatyti teisės į šeimos 
susijungimą įgyvendinimo taisykles savo piliečiams ir trečiųjų šalių piliečiams, taip pat 
leidimų gyventi ir vizų išdavimo taisykles. Italijos valdžios institucijos turi teisę savo 
nuožiūra spręsti, kam suteikti ar atsisakyti suteikti teisę atvykti į Italijos teritoriją. 
Jeigu peticijos pateikėjo atvejis būtų kitoks ir jis, pavyzdžiui, būtų pasinaudojęs savo teise į 
laisvą judėjimą pagal Laisvo judėjimo direktyvą ir būtų persikėlęs į kitą valstybę narę, 
peticijos pateikėjo de facto partnerė pagal tos direktyvos 3 straipsnio 2 dalį turėtų teisę į 
supaprastintas atvykimo ir gyvenimo šalyje sąlygas. 
Pagal šią supaprastinimo procedūrą partneriui, su kuriuo Sąjungos pilietis turi deramai 
patvirtintą ilgalaikį ryšį, suteikiama teisė pateikti prašymą išduoti leidimą gyventi šalyje, o 
priimančioji valstybė narė privalo visapusiškai išnagrinėti asmenines aplinkybes. Taigi, 
valstybė narė tokiu atveju privalo pagrįsti bet kokį atsisakymą leisti atvykti ar gyventi šalyje. 

Remiantis peticijoje pateikta informacija, darytina išvada, kad peticijos pateikėjo atveju ES 
teisės aktai netaikomi; netaikoma nei Šeimos susijungimo direktyva (nes peticijos pateikėjas 
yra ES pilietis), nei Laisvo judėjimo direktyva (nes jis gyvena valstybėje narėje, kurios pilietis 
yra, todėl nesinaudoja teise į judėjimo laisvę). 
Dėl šių priežasčių Komisija neturi kompetencijos remdamasi ES teisės nuostatomis imtis 
veiksmų peticijos pateikėjo interesais.“


