
CM\938819LT.doc PE480.714v03-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Peticijų komitetas

30.4.2013

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1065/2010 dėl to, kad Belgijos institucijos nevykdo Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos 
narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje nuostatų, kurią 
pateikė Vokietijos pilietis Dominik Kohlhagen

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl to, kaip Sen Žilio (Briuselis) vietos valdžios institucijos 
išnagrinėjo prašymą išduoti leidimą gyventi šalyje, kurį jo žmona, kilusi iš Dramblio Kaulo 
Kranto, pateikė 2010 m. vasario 26 d. Peticijos pateikėjas nurodo, kad, nors jo žmona jau 
turėjo leidimą gyventi Prancūzijoje, jai reikėjo dvylika kartų apsilankyti vietos valdžios 
institucijų biuruose, kol galiausiai jai buvo nurodyta, kad leidimo galima tikėtis lapkričio mėn. 
Jis taip pat pabrėžia, kad vietos valdžios institucijos prašė jo žmonos pateikti dokumentus, 
kurie nėra minimi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/38/EB dėl Sąjungos 
piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, ir kad jos 
buvo paprašyta sumokėti dešimt kartų didesnį, nei taikomas Belgijos piliečiams, leidimo 
išdavimo mokestį. Todėl peticijos pateikėjas ragina Europos Parlamentą ištirti šį atvejį, dėl 
kurio jis ir jo žmona patyrė psichologinę įtampą ir finansinių išlaidų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. gruodžio 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. sausio 27 d.

„Peticijos pateikėjas yra Belgijoje gyvenantis Vokietijos pilietis, persikėlęs iš Paryžiaus į 
Briuselį su savo žmona, Dramblio Kaulo Kranto piliete. Jis tvirtina, kad Belgijos institucijos, 
nagrinėdamos prašymą pripažinti jo žmonos teisę gyventi Belgijoje, pažeidė kelias 
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Direktyvos 2004/38/EB1 nuostatas.

Komisijos pastabos

Europos Komisija jau kreipėsi į peticijos pateikėją, kuris per tą laiką taip pat pateikė skundą 
prieš Belgiją.

Remdamasi peticijos pateikėjo pateikta informacija Komisija 2011 m. lapkričio 8 d. paprašė, 
kad Belgijos institucijos pateiktų paaiškinimus.

Visų pirma Komisija Belgijos institucijų dėmesį atkreipė į tokius peticijos pateikėjo teiginius 
dėl tam tikrų Direktyvos 2004/38/EB nuostatų nesilaikymo:

– institucijos peticijos pateikėjo žmonos paprašė pateikti nuomos sutartį bei informaciją apie 
teistumą ir jai pranešė, kad prašymą išduoti leidimo gyventi šalyje kortelę galima pateikti tik 
Belgijoje oficialiai užregistravus santuoką su peticijos pateikėju. Tačiau pagal 
Direktyvos 2004/38/EB 10 straipsnio 2 dalį, kurioje pateikiamas išsamus dokumentų, kurių 
valstybės narės gali reikalauti siekdamos išduoti leidimo gyventi šalyje kortelę, sąrašas, nei 
nuomos sutartis, nei informacija apie teistumą nėra išankstinė būtina sąlyga siekiant pripažinti 
teisę gyventi šalyje. Pagal šią nuostatą nacionalinės valdžios institucijos taip pat negali 
reikalauti kitų papildomų sąlygų. Šiuo klausimu Komisija taip pat paprašė Belgijos institucijų 
patikslinti, ką reiškia santuokos liudijimo užregistravimas, kurio prašyta šiuo atveju;

– Belgijos institucijos peticijos pateikėjo žmonos prašė sumokėti 42,50 EUR už leidimo 
gyventi šalyje kortelės išdavimą; Tačiau Direktyvos 2004/38/EB 25 straipsnio 2 dalyje 
nurodoma, kad šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelė išduodama nemokamai arba už 
mokestį, neviršijantį nustatyto šalies piliečiams už panašių dokumentų išdavimą. Komisija, 
kuri nacionalines Belgijos piliečių tapatybės korteles laiko panašiu dokumentu, naudotinu 
kaip atskaitos taškas pagal minėtą 25 straipsnio 2 dalį, paprašė Belgijos institucijų jai pranešti, 
ar 42,50 EUR suma, kurios prašyta už šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelės išdavimą, 
atitinka sumą, prašomą už Belgijos piliečio tapatybės kortelės išdavimą;

– Belgijos institucijos nurodė, kad pagal Užsieniečių tarnybos nurodymus trečiosios šalies 
piliečio, kuris yra ES piliečio sutuoktinis, prašymas pripažinti teisę gyventi šalyje 
prilyginamas trečiojoje šalyje gyvenančio užsieniečio prašymui dėl šeimos susijungimo. 
Tačiau, Komisijos nuomone, taip nagrinėjant peticijos pateikėjo žmonos atvejį neatsižvelgta į 
teisę gyventi šalyje, kuri šeimos nariams – trečiųjų šalių piliečiams, keliaujantiems kartu su 
ES piliečiu, besinaudojančiu savo teise laisvai judėti, – suteikiama pagal SESV 21 straipsnį ir 
Direktyvą 2003/38/EB.

Išvada

Komisija toliau nagrinės šį atvejį atsižvelgdama į išdėstytą Belgijos valdžios institucijų 
poziciją ir Europos Parlamentą informuos apie tolesnius veiksmus.“

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2012 m. rugsėjo 28 d.

                                               
1 OL L 158, 2004 4 30, p. 77.
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„Belgijos valdžios institucijos pranešė Komisijai, kad „prašymas išduoti leidimo gyventi 
šalyje kortelę“ peticijos pateikėjo žmonai, Dramblio Kaulo Kranto pilietei, buvo pateiktas 
2010 m. birželio 17 d.

Jos paaiškino, kad peticijos pateikėjo žmonos bylos tvarkymas užtruko ilgiau nei įprasta.  
Belgijos pareigūnai pareiškė, kad jo žmona gavo „registracijos pažymėjimą penkiems 
mėnesiams“, kuris galiojo iki 2010 m. lapkričio 16 d. Tai buvo laikinas pažymėjimas, 
apimantis bylos tvarkymo laikotarpį prieš išduodant galutinį dokumentą.

Pagal jų paaiškinimus per šį laikotarpį Imigracijos ministerija turėjo pradėti bylą ir priimti 
sprendimą iš esmės dėl šio prašymo.

Vėliau, 2010 m. gruodžio 7 d., peticijos pateikėjo žmona gavo „F tipo“ pažymėjimą 
(elektroninės formos leidimą gyventi ES piliečio šeimos nariui). Beveik šešių mėnesių (nuo 
2010 m. birželio 17 d., prašymo pateikimo dienos, iki 2010 m. gruodžio 7 d., „F tipo“ kortelės 
išdavimo dienos) laikotarpis atitinka Direktyvos 2004/38/EB 9 ir 10 straipsnių nuostatas dėl 
šešių mėnesių maksimalaus laikotarpio, skirto bylos tvarkymui, nuo prašymo iki ES piliečio 
šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelės išdavimo.

Vis dėlto Europos Komisija įvertino kaip nepakankamus kitus Belgijos institucijų pateiktus 
paaiškinimus dėl išlaidų, kurias turėjo sumokėti pareiškėjas už leidimo gyventi išdavimą. Iš 
tiesų Direktyvos 2004/38/EB 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šeimos nario leidimo 
gyventi šalyje kortelė išduodama nemokamai arba už mokestį, neviršijantį nustatyto šalies 
piliečiams (šiuo atveju belgams) už panašių dokumentų išdavimą. Be to, paskutiniame 
Belgijos atsakyme dėl dokumentų, kurių reikalaujama iš šeimos nario, nenurodoma, ar pagal 
standartinės formos „2 modelis“ (pranc. Modèle 2) sąrašą vis dar reikia pateikti nuomos 
sutartį arba informaciją apie teistumą. Sistemingai reikalauti pateikti šiuos dokumentų 
neleidžiama pagal Direktyvą 2004/38/EB ir jie turėtų būti išbraukti iš standartines formos 
„2 modelis“ sąrašo, kuris dabar dalijamas visiems ES piliečių šeimos nariams, prašantiems 
leidimo gyventi.

Atsižvelgdama į tai, kad į minėtus klausimus nebuvo tinkamai atsakyta, Komisija kreipsis į 
Belgijos atstovus ir nuolat informuos Europos Parlamentą apie jai pateikiamus atsakymus.“

5. Komisijos atsakymas (REV.II), gautas 2013 m. balandžio 30 d.

„Komisija, po to kai gavo peticiją ir peticijos pateikėjo tiesiogiai jai skirtą skundą, du kartus 
susisiekė su Belgijos valdžios institucijomis. Antrame atsakyme, gautame 2012 m. 
rugsėjo mėn., paaiškinamas antras skundo punktas: Europos Sąjungos piliečio ir jo šeimos 
nario, kuris yra trečiosios valstybės pilietis, bylų tvarkymo kainų skirtumai.

Pagal Direktyvą 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti, 
Europos Sąjungos piliečiams negalima taikyti jokių administracinių formalumų, išskyrus 
reikalavimą užsiregistruoti. Jie, jeigu nori, gali prašyti išduoti leidimo nuolatos gyventi šalyje 
kortelę, kuria tik patvirtinamas jų gyvenimas priimančioje valstybėje narėje.

Pagal šią direktyvą šeimos nariai trečiųjų valstybių piliečiai turi teisę gauti leidimo nuolatos 
gyventi šalyje kortelę, jeigu jie numato šiose šalyje gyventi ilgiau nei tris mėnesius.
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Belgijos valdžios institucijos paaiškino, kad administracines išlaidas išduodant leidimo 
nuolatos gyventi šalyje kortelę peticijos pateikėjo žmonai sudarė trijų administracinių 
procedūrų išlaidos: užsiregistravimo, prašymo dėl šeimos susijungimo ir leidimo nuolatos 
gyventi šalyje kortelės.

Didelis peticijos pateikėjo ir jo žmonos sumokėtos kainų skirtumas gali būti paaiškintas tuo, 
kad peticijos pateikėjas mokėjo tik už užsiregistravimą, bet ne už leidimo nuolatos gyventi 
šalyje kortelės išdavimą.

Pirmosios ir trečiosios administracinių procedūrų (užsiregistravimo ir leidimo nuolatos 
gyventi šalyje kortelės išdavimo) kainos numatytos ir Europos Sąjungos piliečiams, kurie 
užsiregistruoja ir prašo išduoti leidimo nuolatos gyventi šalyje kortelę. Šios kainos atitinka 
Belgijos piliečiams taikomas užsiregistravimo ir tapatybės kortelės išdavimo kainas.

Belgijos piliečių šeimos nariai, kurie prašo šeimos susijungimo, turi laikytis tokių pačių 
procedūrų, kaip ir Europos Sąjungos piliečių šeimos nariai, norintys gyventi Belgijoje, jiems 
taikomos tos pačios kainos (tuo metu buvo 15 eurų).

Išvada

Komisija negalėjo nustatyti, kad Belgijos valdžios institucijos būtų taikiusios 
diskriminuojamą praktiką.“


