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Temats: Lūgumraksts Nr. 0739/2012, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Marco 
Lamperti, par uzturēšanās atļauju kopdzīves nolūkā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs vēlas, lai tiktu ieviesta uzturēšanās atļauja kopdzīves nolūkā, ļaujot 
ES valstspiederīgajam dzīvot kopā ar trešai valstij valstspiederīgu personu kā pārim ES 
dalībvalstīs.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 4. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. janvārī

ES tiesību aktos noteikumi par ģimenes atkalapvienošanos ir izklāstīti Direktīvā 2003/86/EK1

par trešo valstu valstspiederīgo tiesībām uz ģimenes atkalapvienošanos (turpmāk „Ģimenes 
atkalapvienošanās direktīva”) un Direktīvā 2004/38/EK2 par Savienības pilsoņu un viņu 
ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā (turpmāk 
„Brīvas pārvietošanās direktīva”). 
Ģimenes atkalapvienošanās direktīva attiecas tikai uz trešo valstu valstspiederīgajiem un viņu 
ģimenes locekļiem un neattiecas uz ES pilsoņiem, kas vēlas dalībvalstī apvienoties ar saviem 
ģimenes locekļiem vai laulātajiem, kuri ir trešo valstu valstspiederīgie. Tā kā lūgumraksta 
iesniedzējs ir ES pilsonis, Ģimenes atkalapvienošanās direktīva uz viņu neattiecas.
Brīvas pārvietošanās direktīva attiecas tikai uz ES pilsoņiem, kas, izmantojot savas tiesības 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:19:06:32003L0086:LV:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:05:05:32004L0038:LV:PDF
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brīvi pārvietoties, pārceļas uz dzīvi vai uzturas dalībvalstī, kurai tie nav valstiski piederīgi. Šie 
ir vienīgie gadījumi, kad ES pilsoņi var izmantot šajā direktīvā paredzētās tiesības apvienoties 
ar saviem ģimenes locekļiem, piemēram, laulātajiem, vai arī tie var viņus pavadīt neatkarīgi 
no šo ģimenes locekļu valstspiederības. Tā kā lūgumraksta iesniedzējs ir Itālijas pilsonis un 
dzīvo Itālijā, Brīvas pārvietošanās direktīva uz viņu neattiecas.
Tādējādi uz ģimenes atkalapvienošanās tiesībām, uzturēšanās atļauju un vīzu izsniegšanu 
Itālijas valstspiederīgajiem un trešo valstu valstspiederīgajiem attiecas vienīgi Itālijas tiesību 
aktos ietvertie noteikumi. Izlemt, kam piešķirt vai atteikt iebraukšanu valsts teritorijā, ir 
Itālijas varas iestāžu ziņā. 
Ja lūgumraksta iesniedzēja situācija būtu citādāka — piemēram, ja viņš būtu izmantojis 
tiesības brīvi pārvietoties saskaņā ar Brīvas pārvietošanās direktīvu un pārcēlies uz citu 
dalībvalsti, — tad lūgumraksta iesniedzēja faktiskajai partnerei būtu bijušas tiesības uz to, ka 
tiek veicināta viņas ieceļošana un uzturēšanās, pamatojoties uz šīs direktīvas 3. panta 
2. punktu. 
Saskaņā ar šo veicināšanas procedūru partnerim, ar kuru ES pilsonim ir pienācīgi apliecinātas 
ilgstošas attiecības, ir tiesības iesniegt pieteikumu uzturēšanās atļaujas saņemšanai un 
uzņēmējai dalībvalstij ir pienākums sīki pārbaudīt personiskos apstākļus. Tādējādi dalībvalstij 
jebkurš atteikums iebraukt vai uzturēties tās teritorijā ir jāpamato.  

Pamatojoties uz lūgumrakstā sniegto informāciju, Komisija secina, ka uz lūgumraksta 
iesniedzēja situāciju neattiecas ES tiesību akti — ne Ģimenes apvienošanās direktīva (jo viņš 
ir ES pilsonis), ne Brīvas pārvietošanās direktīva (jo viņš dzīvo dalībvalstī, kurai viņš ir 
valstiski piederīgs un tādējādi neizmanto tiesības uz brīvu pārvietošanos). 
Līdz ar to saskaņā ar ES tiesību aktiem Komisijai nav tiesību iejaukties lūgumraksta 
iesniedzēja vārdā.


