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Įvadas

Komisija kartu su Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančia Švedija pateikė 
visaapimančią ateinančių penkerių metų programą, kurios tikslas – plėtoti laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvę piliečių labui. Tai vadinamoji Stokholmo programa, kurią Europos Vadovų 
Taryba ketina patvirtinti 2009 m. gruodžio 10 d. Programa aprėpia daugybę sričių. Dauguma 
jų sutampa su klausimais, kuriuos piliečiai, siekdami juos išspręsti arba spręsti iš naujo, 
pateikė Europos Parlamento Peticijų komitetui.

Šiuo dokumentu siekiama suteikti piliečiams galimybę pareikšti nuomonę minėtaisiais 
klausimais ir taip prisidėti prie Parlamente vykstančio darbo. Peticijų komitetas visapusiškai 
remia programos siekį užtikrinti daugiau laisvės saugesnėje aplinkoje ir laikosi nuomonės, 
kad tai tikrasis atsakymas į piliečių susirūpinimą keliančius klausimus. Daugybė gautų 
peticijų, susijusių su minėtaisiais klausimais, atspindi tai, kad piliečių lūkesčius ir Europos 
Sąjungos teisės aktų nuostatas skiria nemaža praraja. Peticijose taip pat keliama daug 
klausimų dėl valstybių narių taikomų jau galiojančių teisės aktų įgyvendinimo būdų, kurie ne 
visuomet atitinka pagal Europos Sąjungos teisę nustatytus tikslus1.

Visapusiškas teisės laisvai judėti užtikrinimas

Direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių, gyvenančių valstybėje 
narėje, kurios piliečiai jie nėra, teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje 
tikslas – iš esmės pagerinti visų Europos Sąjungos piliečių padėtį ir užtikrinti, kad Europos 
Sąjunga būtų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė.

Peticijų komitetas gavo daugybę peticijų dėl sunkumų, su kuriais susiduria trečiosios šalies 
pilietybę turintys šeimos nariai, siekiantys gauti dokumentus, suteikiančius teisę likti 
valstybėjė narėje, kurioje jie gyvena. Konkrečiai Jungtinėje Karalystėje paraiškos gali būti 
teikiamos tik paštu, o jas siunčiant turi būti pateiktas pareiškėjo pasas. Daug peticijos teikėjų 
liudija, kad paraiškos gali būti nagrinėjamos net aštuonis mėnesius, taigi asmuo negali 
keliauti, dirbti ar netgi atsidaryti banko sąskaitos. Jungtinėje Karalystėje gyvenantis Olandijos 
pilietis tvirtino, kad daugiau negu šešis mėnesius laukė leidimo atsivežti pas save gyventi 
sergantį tėvą2.

Naujųjų valstybių narių piliečiai yra skundęsi Peticijų komitetui, kad metai, kuriuos jie 
praleido valstybėse narėse prieš jų šaliai prisijungiant prie Europos Sąjungos, nelaikomi 
pakankamu kriterijumi suteikti leidimą nuolat gyventi toje valstybėje narėje3.

Netgi tada, kai trečiosios šalies pilietybę turintiems Europos Sąjungos piliečių šeimos nariams 
pavyksta gauti leidimą gyventi konkrečioje valstybėje narėje, jų problemos nesibaigia. 
Europos Sąjungos valstybės narės gyventojo dokumentą turintiems asmenims, vykstantiems į 
leidimą gyventi išdavusią šalį ar keliaujantiems Europos Sąjungos viduje kartu Europos 
Sąjungos pilietybę turinčiais sutuoktiniais, netaikomi vizų tvarkos reikalavimai. Komitetas yra 
gavęs peticijų, susijusių su tuo, kad daug valstybių narių reikalauja asmenis, jau turinčius 

                                               
1 Žr. 2009 m. gegužės 11 d. Europos piliečių konsultaciją.
2 Žr. peticijas Nr. 1442/2008, 1068/2008, 55/2009, 143/2009, 384/2009, 422/2009.
3 Žr. peticiją Nr. 697/2009.
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kitos valstybės narės išduotą leidimą gyventi, pateikti daugybę įrodymų apie šeiminius ir kitus 
ryšius, kai minėtieji asmenys teikia paraišką vizai gauti siekdami patekti į šalį, kuri 
akivaizdžiai nusistačiusi prieš teisės aktų leidėjo ketinimus1.

Puikiai su šiomis problemomis susipažinusi Europos Komisija 2009 m. liepos mėn. parengė 
gaires, skirtas probleminiams su direktyvos įgyvendinimu susijusiems klausimams spręsti 
(COM(2009)313).

Nepilnamečių apsauga

Komitetas sprendė šią problemą atsižvelgdamas į du labai skirtingus aspektus. Neseniai gauta 
18 asmenų bendrai pasirašyta peticija, kurioje prašoma nustatyti bendrus vaikų apsaugos 
standartus, kurie būtų taikomi Europos Sąjungoje klasifikuojant filmus ir kitą pramoginę 
medžiagą. Jaunimo smurto banga Vokietijoje paskatino nustatyti griežtesnius standartus, tad 
šiuo metu ten jie griežtesni negu daugumoje kitų valstybių narių. Piliečiai, siekdami užtikrinti, 
kad šie standartai nebūtų apeinami įsigyjant audiovizualinės produkcijos gaminius šalyse, kur 
taikomi nuosaikesni standartai, ragina visoje Europos Sąjungoje taikyti bendrus griežtesnius 
standartus. Jų tikslai: a) jaunimo apsauga; b) vienodos sąlygos rinkoje; c) kainų 
suvienodinimas; d) mažiau galimybių neteisėtai įsigyti atitinkamos produkcijos2.

Kitas kelių šimtų peticijos teikėjų ir susirašinėtojų iškeltas klausimas, patraukęs Peticijų 
komiteto dėmesį, yra galima Vokietijos valdžios institucijų diskriminacija tėvų, turinčių kitos 
šalies pilietybę ir išsiskyrusių su Vokietijos pilietybę turinčiais sutuoktiniais, atžvilgiu griežtai 
stebint tolesnį jų bendravimą su poros vaiku. Daugybė peticijos teikėjų atkreipė dėmesį į 
Vokietijos jaunimo socialinės rūpybos tarnybos (vok. „Jugendamt“) bendrai taikomas 
procedūras, kai, pvz., ne vokiečių kilmės tėvas ar motina per stebimą pasimatymą su vaiku 
privalo bendrauti vokiškai. Nepaklusus šiam reikalavimui, pasimatymas nutraukiamas, be to, 
atmetami prašymai toliau lankyti vaiką. Draudimas kalbėti gimtosiomis kalbomis laikomas 
diskriminuojančiu ir neigiamai veikiančiu emocinę tėvų ir vaiko santykių kokybę3. Kyla rimtų 
klausimų ir dėl vaiko, ir dėl kartu nebegyvenančių ar išsiskyrusių porų teisių, taigi šiuo atveju 
kalbama apie pagrindines teises. Komitetas tiesiogiai nukreipė šį klausimą Vokietijos valdžios 
institucijoms.

Dalyvavimas Europos Sąjungos demokratiniame gyvenime

Teisė balsuoti. EB sutarties 19 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Europos Sąjungos pilietis, 
gyvenantis valstybėje narėje, kurios pilietybės jis ar ji neturi, turi teisę balsuoti ir kandidatuoti 
per valstybės narės, kurioje jis ar ji gyvena, savivaldos rinkimus tomis pačiomis sąlygomis, 
kaip ir minėtosios valstybės piliečiai. Direktyvos 94/80, nustatančios šių teisių užtikrinimo 
tvarką, 7 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad rinkėjas turi teisę balsuoti valstybės narės, kurioje 
jis gyvena, savivaldos rinkimuose, jeigu yra pareiškęs tokį norą.
2007 m. Peticijų komitetas gavo daugybę kai kuriuose Ispanijos ir Maltos regionuose 

                                               
1 Žr. peticiją Nr. 830/2006.
2 Žr. peticiją Nr. 0645/2009.
3 Žr. peticijas Nr. 38/2006, 712/2006, 713/206, 848/2006, taip pat Darbo dokumentą PE418.136 dėl galimai 
diskriminuojamų ir savavališkų priemonių, kurias kai kuriose valstybėse narėse taiko jaunimo reikalų tarnybos, 
ypač Vokietijoje veikianti tarnyba „Jugendamt“.
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gyvenančių Europos Sąjungos piliečių skundų dėl chaotiško pasirengimo rinkėjų registravimo 
procedūrai1.
Kai tai susiję su Europos Parlamento rinkimais, piliečiai ragina nustatyti bendras visose 
valstybėse narėse galiojančias taisykles, susijusias su rinkimų teisės suteikimu ir jos 
įgyvendinimu2.
Peticijų komitetas atsakingas už ryšius su Ombudsmenu, kuris užtikrina skaidrius piliečių ir 
Europos institucijų ryšius.

Vis dar turi būti tobulinami pagal Lisabonos sutartį numatytos piliečių iniciatyvos
įgyvendinimo būdai. Peticijų komitetas pakartoja savo raginimą priskirti jam įgaliojimus 
stebėti Piliečių iniciatyvos reglamento įgyvendinimo eigą, t. y. užtikrinti, kad piliečių pateikti 
pasiūlymai būtų svarstomi Peticijų komiteto posėdžiuose, į kuriuos būtų kviečiami kitų su 
konkrečia politikos sritimi susijusių komitetų nariai, o Komisija būtų kviečiama į juos pateikti 
savo nuomonę.

Abišalis pripažinimas

Komitetas gavo nemažai peticijų iš vienos lyties porų, įtvirtinusių civilinę partnerystę, pvz., 
Jungtinėje Karalystėje, tačiau gyvenančių Prancūzijoje, kurioje jų padėtis nepripažįstama. 
Pagrindinis susirūpinimo objektas – mokestiniai aspektai, kurių tenka paisyti, kai asmuo 
laikomas nesusituokusiu. Šiuo metu Prancūzijoje rengiamasi keisti įstatymus siekiant 
pripažinti kitose valstybėse įtvirtintą civilinę partnerystę ir prilyginti ją vadinamajai bendro 
gyvenimo sutarčiai („Pacte civile de solidarité“ – PACS). Nemažai peticijų pateikta ir dėl to, 
kad vienos lyties porų partnerystė nepripažįstama Lenkijoje3.

Dėl problemų, su kuriomis susiduria skirtingų tautybių asmenų šeimos, kurioms mirties ar 
skyrybų atvejais tenka spręsti paveldėto turto ir nuosavybės valdymo klausimus, neigiamai 
veikia kaip niekad didėjantį Europos Sąjungos piliečių skaičių. Išties, siekiant visoje Europos 
Sąjungoje užtikrinti vienodas sąlygas, būtina analizuoti šios srities problemas.

Peticijų komiteto dėmesys dažnai atkreipiamas į socialinių teisių perkėlimo klausimą 
(pensijos, invalidumo nustatymas). Piliečiai, užsitikrinę teisę į pensiją vienoje Europos 
Sąjungos valstybėje narėje, dažnai patiria problemų, susijusių su pensijų išmokomis kitoje 
valstybėje narėje. Panašaus pobūdžio problemų kyla tada, kai asmenys, užsitikrinę teisę į 
pensiją keliose valstybėse narėse, užginčija kitose šalyse taikomą pensijų perskaičiavimo 
koeficientą. Asmuo, įgijęs teisę į invalidumo pensiją iki 1992 m., kai įsigaliojo abišalio 
pripažinimo principas, ir vėliau įsikūręs kitoje valstybėje narėje, susiduria su problemomis dėl 
pirmosios valstybės narės, kuri iš pat pradžių suteikė minėtąją teisę ir toliau vykdo savo 
įsipareigojimą4.

Vizų politika
                                               
1 Žr. peticijas Nr. 0491/2007, 0492/2007, 0797/2008.
2 Žr. peticiją Nr. 268/2009.
3 Žr. peticiją Nr. 829/2008. Europos Komisija inicijavo tyrimą, kuriame analizuojami galiojantys visų valstybių 
narių teisės aktai dėl civilinės padėties ir praktiniai šių teisės aktų įgyvendinimo aspektai. Tyrimas paskelbtas 
2008 m. spalio mėn. 
http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/study_ms_legislation_country_reports_en.pdf.
4 Žr. peticiją Nr. 876/2008.
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Pagal Šengeno susitarimą numatyta bendroji trumpalaikių vizų politika, tačiau sprendžiant iš 
daugybės šiuo klausimu gautų peticijų atrodytų, kad ši politika vykdoma nenuosekliai ir kad 
nuolat susiduriama su kaprizingomis konsulatų ir oro uostų pareigūnų užgaidomis. Peticijose 
pateikiami pasakojimai apie informacijos stygių, patiriamas išlaidas, pirmą pasitaikiusią 
galimybę atmesti paraišką nieko nepaaiškinus, griežtą atkirtį bona fide globėjams (Europos 
Sąjungos piliečiams, kurie kviečiasi trečiosios šalies piliečius ir laiduoja už jų viešnagę), 
sulaikymą ir išsiuntimą nesilaikant taisyklių nemažai liudija apie būtinybę užtikrinti 
nuoseklesnius ir aiškesnius Europos Sąjungos vizų politiką ir jos taikymą1.

Trečiojoje šalyje gyvenantys šeimų nariai, keliaujantys su Europos Sąjungos piliečiu ar jį 
lankantys šalyje, kurios pilietis jis nėra, turi teisę gauti įvažiavimo vizą. Šios vizos jiems 
turėtų būti išduodamos greitai, nemokamai ir pateikus minimalius tapatybės ir šeiminių ryšių 
įrodymus. Iš esmės gautose peticijose pabrėžiama, kad besikreipiantiesiems ilgai delsiama 
atsakyti, be to jiems keliami nepagrįsti reikalavimai pateikti dokumentus.

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

Šiame dokumente apibendrinama keletas svarbių problemų ir suteikiama galimybė piliečiams 
pasisakyti klausimais, kuriuos ketinama spręsti pagal Stokholmo programą. Tai jokiu būdu 
nėra išsamus tyrimas. Daugelis problemų, į kurias atkreiptas Peticijų komiteto dėmesys, 
dažnai susiję su tuo, kaip valstybėse narėse įgyvendinami teisės aktai. Piliečių supratimu, dėl 
šių problemų ribojamos jų teisės, taigi jie kreipiasi į Europos Sąjungą siekdami, kad šios 
teisės būtų atkurtos. Tai galimybė parodyti pridėtinę vertę, kurią Europos Sąjunga gali 
užtikrinti piliečiams.

Todėl Peticijų komitetas visapusiškai remia Stokholmo programoje išdėstytus tikslus ir ragina 
Europos Komisiją į juos atsižvelgti ir parengti teisėkūros pasiūlymus, kurie būtų grindžiami 
Parlamento rezoliucijoje išdėstytais teiginiais.

Be to, Peticijų komitetas ragina valstybes nares užtikrinti visapusišką ir teisingą galiojančių 
teisės aktų įgyvendinimą, taip pat kaip galima skaidriau bendrauti su piliečiais.

Klausimai, į kuriuos turėtų būti atkreiptas ypatingas dėmesys:

 trečiosiose šalyse gyvenančių Europos Sąjungos piliečių šeimos narių judėjimo laisvė, 
t. y. Sutartyje numatytų teisių užtikrinimas valstybėse narėse, kurių pilietybės 
minėtieji asmenys neturi. Atrodytų, kad daugelyje valstybių narių nevisiškai 
suvokiama Direktyvos 2004/38/EB prasmė: trečiojoje šalyje gyvenančių Europos 
Sąjungos piliečių, kurie naudojasi Sutartyje nustatyta teise laisvai judėti, šeimos 
nariams turėtų būti užtikrintos lygiai tokios pat teisės. Be to, šios srities nuostatos 
turėtų būti lengvai suprantamos pareiškėjams ir veiksmingiau administruojamos;

 nepilnamečių apsauga nuo pornografijos ir žiniasklaidoje vaizduojamo smurto 
sukuriant aiškiai apibrėžtus teisinius ir norminius matmenis, kuriuos atsakingosios 
institucijos taikytų visoje Europos Sąjungoje;

                                               
1 Žr. peticijas Nr. 624/2009, 951/2009, 979/2009 ir kt. 
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 vienodas požiūris į tėvus nepaisant jų pilietybės ir į vaiko teises: teise lankyti savo 
vaikus besinaudojantiems tėvams turi būti leidžiama kalbėti gimtąja kalba. Turi būti 
užkirstas kelias bet kokio pobūdžio diskriminacijai šioje srityje;

 sklandžios ir skaidrios Europos Sąjungos piliečių registravimosi balsuoti savivaldos 
rinkimuose, vykstančiuose kitoje valstybėje narėje, kurioje jie gyvena, procedūros; 
suderinti visoje Europos Sąjungoje galiojantys rinkimų teisės užtikrinimo kriterijai 
balsuojant Europos Parlamento rinkimuose;

 suderintas teisinis pagrindas pripažįstant santuokas, registruotas partnerystes (įskaitant 
vienos lyties asmenų porų) ir testamentus siekiant paprasčiau spręsti paveldėjimo ir 
turto nuosavybės klausimus, kai šeimos nariai turi skirtingą pilietybę;

 teisės į socialines išmokas ir pensiją visoje Europos Sąjungoje užtikrinimas ir 
pažangesnis valstybių narių abišalių susitarimų sudarymas, ypač kai šie susitarimai 
susiję su nepensinio amžiaus Europos Sąjungos piliečių, gyvenančių kitoje valstybėje 
narėje, sveikatos priežiūra;

 bendras trumpalaikių vizų politikos pagrindas ir nuoseklus bei skaidrus šios politikos 
įgyvendinimas valstybėse narėse.


