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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0719/2012, ko iesniedza Somijas valstspiederīgais Veikko 
Turkki, par iespējamiem šķēršļiem viņa laulībai ar Taizemes pilsoni

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret Somijas vēstniecības Bangkokā atteikumu piešķirt atļauju 
viņa taizemiešu tautības saderinātajai iebraukt Somijā, lai viņi tur varētu apprecēties. Viņš 
apgalvo, ka viņam ir pamattiesības apprecēties ar jebkuru personu pēc savas izvēles, un 
norāda, ka Eiropas ombuds ir noraidījis viņa lūgumu izmeklēt šo lietu. Tādēļ viņš lūdz 
Eiropas Parlamenta palīdzību, lai nodrošinātu, ka Eiropas ombuds izmeklēs šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 2. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. martā

Lūgumraksta iesniedzējs ir Somijas valstspiederīgais, un viņš iebilst pret Somijas vēstniecības 
Bangkokā atteikumu piešķirt viņa taizemiešu tautības saderinātajai vīzu ieceļošanai Somijā, 
lai viņi varētu apprecēties. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja teikto Somijas vēstniecība 
Bangkokā atteicās izdot vīzu viņa taizemiešu tautības saderinātajai, jo nebija skaidri norādīts 
apmeklējuma mērķis. Viņš apgalvo, ka viņam ir pamattiesības apprecēties ar jebkuru personu 
pēc savas izvēles. Viņš arī norāda, ka Somijas parlamentārais ombuds ir noraidījis viņa 
lūgumu izmeklēt šo lietu.

Tas, kādi tiesību akti attiecas uz šo gadījumu, ir atkarīgs no attiecīgā pāra nolūka.

Ja lūgumraksta iesniedzēja saderinātā plānotu palikt Somijā īsu laikposmu (ne vairāk kā 
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90 dienas 180 dienu laikā), lai apprecētos ar lūgumraksta iesniedzēju, un pēc tam kopā ar viņu 
atgriezties Taizemē un tur uzturēties vai kopā ar viņu pamest Somiju, lai uzturētos kādā citā 
valstī ārpus Šengenas zonas, uz šo gadījumu attiektos Vīzu kodeksa1 vispārīgie noteikumi par 
Šengenas īstermiņa vīzu izsniegšanu.

Ja lūgumraksta iesniedzēja saderinātā plānotu ierasties Somijā, lai apprecētos un pēc tam tur 
dzīvotu kopā ar lūgumraksta iesniedzēju, Vīzu kodeksa noteikumi uz šo gadījumu neattiektos, 
jo tie attiecas tikai uz īstermiņa vīzām. Uz šo gadījumu neattiektos arī Padomes 
Direktīva 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi 
pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, jo tā attiecas tikai uz gadījumiem, kad ES 
pilsonis īsteno savas tiesības brīvi pārvietoties, t. i., uzturēties ES dalībvalstī, kas nav viņa 
valstspiederības valsts, vai doties uz to. Uz šo gadījumu neattiecas arī Direktīva 2003/86/EK 
par ģimenes atkalapvienošanos, jo šis tiesību instruments attiecas tikai uz ES likumīgi 
dzīvojošu trešo valstu valstspiederīgo tiesībām apvienoties ar savas ģimenes locekļiem 
attiecīgajā dalībvalstī. Tādējādi uz šo gadījumu attiektos tikai Somijas tiesību akti par ģimenes 
atkalapvienošanos.

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sagatavoto ielūguma vēstuli pāra nodoms bija uzturēties 
Somijā 89 dienas un tur apprecēties, tad atgriezties Taizemē un vēlāk kopā pārcelties uz 
Somiju. Vīzu kodeksa noteikumi faktiski attiektos uz sākotnējo īso 89 dienu uzturēšanās 
periodu Somijā.

Dalībvalstu konsulārās iestādes ir atbildīgas par vispārējo noteikumu piemērošanu (attiecībā 
uz Šengenas īstermiņa vīzu izdošanu) un atsevišķo pieteikumu novērtēšanu. Saskaņā ar Vīzu 
kodeksa noteikumiem par Šengenas īstermiņa vīzu izdošanu vīzas pieteikumu iesniedzējiem 
jāuzrāda noteikti apliecinoši dokumenti, kas apliecina viņu atbilstību Šengenas Robežu 
kodeksā noteiktajiem ieceļošanas nosacījumiem un kas ļauj novērtēt pieteikuma iesniedzēja 
nodomu pamest Šengenas dalībvalstu teritoriju pirms pieteiktās vīzas termiņa beigām. Šajos 
apliecinošajos dokumentos būtu jānorāda ceļojuma nolūks, informācija par izmitināšanu un 
tas, ka pieteikuma iesniedzējam ir pietiekami daudz līdzekļu, lai uzturētos visu paredzēto 
laikposmu un lai atgrieztos izcelsmes/uzturēšanās valstī vai lai pārbrauktu uz trešo valsti. 
Saskaņā ar Vīzas kodeksa 32. panta 1. punkta b) apakšpunktu vīza būtu jāatsaka, ja 
konsulārajiem darbiniekiem ir pamatotas šaubas par pieteikuma iesniedzēja iesniegto 
apliecinošo dokumentu autentiskumu vai to satura ticamību, pieteikuma iesniedzēja izteikto 
apgalvojumu ticamību vai viņa nodomu atstāt dalībvalstu teritoriju pirms pieteiktās vīzas 
beigu termiņa.

Saskaņā ar lūgumrakstam pievienotajiem dokumentiem Somijas vēstniecība informēja, ka tā 
ir atteikusi lūgumraksta iesniedzēja saderinātās vīzu, pamatojoties uz iepriekš minēto Vīzu 
kodeksa 32. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pamatojoties uz iesnieguma veidlapā sniegto 
informāciju un ielūguma vēstuli (skatīt iepriekš), vēstniecība uzskatīja, ka pieteikuma 
iesniedzēja nav pietiekami pamatojusi plānotās uzturēšanās nolūku un apstākļus.

Secinājumi
Komisijai nav tiesību iejaukties lēmumos, ko dalībvalstu konsulārās iestādes pieņēmušas 
atsevišķos gadījumos, ja vien nav tikuši pārkāpti ES tiesību akti. Šajā gadījumā, pamatojoties 
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 810/2009, ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu.
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uz pieejamo informāciju, nešķiet, ka būtu noticis šāds pārkāpums.


