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Temats: Lūgumraksts Nr. 1047/2007, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgais Pol O'Morain, 
par nosacījumiem vīzu izsniegšanai Eiropas pilsoņu ģimenes locekļiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

 Lūgumraksta iesniedzējs ir Īrijas pilsonis, kas vēlas uzzināt, vai viņa bērnam, kas ir ES 
pilsonis, kuram Lielbritānijas varas iestādes ir izsniegušas pastāvīgās uzturēšanās atļauju, 
jāiesniedz vīzas pieteikums, lai varētu ceļot no Anglijas uz citām ES dalībvalstīm. Pats 
lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka atbilstoši Direktīvas 2004/38/EK 5. panta 2. punktam tas 
nav nepieciešams. Tomēr Francijas iestādes un vairāku Eiropas valstu vēstniecības Londonā ir 
viņu informējušas, ka neatkarīgi no direktīvas nosacījumiem vīza patiesībā ir nepieciešama, 
kaut arī bērns ir saņēmis pastāvīgās uzturēšanas atļauju kā Eiropas pilsoņa ģimenes loceklis.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts ir atzīts par pieņemamu 2008. gada 10. martā. Komisijai pieprasīta informācija 
saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 26. septembrī.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Francijas un daudzu citu ES dalībvalstu vēstniecības 
pieprasa, lai ES pilsoņa ārpuskopienas valsts ģimenes locekļiem būtu ieceļošanas vīza par 
spīti tam, ka viņiem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja. Viņš arīdzan izsaka sūdzību, ka paiet
vidēji 8 nedēļas no pieteikuma iesniegšanas dienas, līdz tiek noteikts tikšanās datums.

Saskaņā ar Direktīvu 2004/38/EK ģimenes locekļiem ir tiesības pavadīt vai piebiedroties ES 
pilsonim dalībvalstī, kurā ES pilsonis nav valstspiederīgais. Viņi iegūst šīs tiesības, jo viņus 
un ES pilsoni saista ģimenes radniecība.

Saskaņā ar direktīvas 5. panta 2. apakšpunktu dalībvalstis, kuru teritorijā ES pilsonis izmanto 
tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot, var noteikt, ka ģimenes loceklim, kas nav nevienas 
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dalībvalsts valstspiederīgais, ir vajadzīga ieceļošanas vīza saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 
539/2001 vai attiecīgā gadījumā saskaņā ar valstu tiesību aktiem..

Saskaņā ar direktīvas 5. panta 2. apakšpunktu, ja ES pilsoņa ārpuskopienas valsts ģimenes 
locekļiem ir derīga uzturēšanās atļauja, kas minēta 10. pantā, viņiem nav vajadzīga vīza, ja 
viņi pavada vai pārceļas kopā ar pilsoni uz dalībvalsti, kurā viņš nav valstspiederīgais.

Ārpuskopienas valstu ģimenes locekļiem tiek izdotas uzturēšanās atļaujas saskaņā ar 
Direktīvas 10. pantu, lai apliecinātu, ka viņiem ir tiesības uzturēties uzņēmējā dalībvalstī ne 
ilgāk kā trīs mēnešus.

Saskaņā ar Direktīvas 16. panta 2. apakšpunkta noteikumiem ārpuskopienas valsts ģimenes 
locekļiem, kas ir kopā ar ES pilsoni likumīgi un nepārtraukti uzturējušies uzņēmējā dalībvalstī 
piecus gadus, ir tiesības pastāvīgi uzturēties šajā valstī. Šīs tiesības apliecina saskaņā ar 
Direktīvas 20. pantu izdota pastāvīgā uzturēšanās atļauja.

Ņemot vērā, ka direktīvas 5. panta 2. apakšpunkts atbrīvo uzturēšanās atļaujas turētājus no 
nepieciešamības iegūt vīzu, Komisija uzskata, ka a fortiori saskaņā ar direktīvas 20. pantu 
iegūtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas turētāji arī ir atbrīvojami no nepieciešamības iegūt 
vīzu.

Lai ievērotu Direktīvas 2004/38/EK noteikumus, Francija ieviesa Ārzemnieku ieceļošanas un 
uzturēšanās un tiesību uz patvērumu kodeksu (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et 
du droit d'asile) ar grozījumiem.

Kodeksa R121-1 pantā ir iekļauts direktīvas 5. panta 2. apakšpunkts, nosakot, ka 
ārpuskopienas valstu ģimenes locekļiem nav nepieciešama vīza, ja viņu rīcībā ir dokuments, 
kas pierāda viņu radniecību ar ES pilsoni. Pastāvīgās uzturēšanās atļauja ir šāds dokuments. 
Atteikums pieņemt pastāvīgo uzturēšanās atļauju šķiet atsevišķs gadījums, kad Francijas varas 
iestādes ir nepareizi piemērojušas Kopienas noteikumus.

Saskaņā ar vīzas procedūru, dalībvalstu pienākums ir palīdzēt ārpuskopienas valstu ģimenes 
locekļiem iegūt nepieciešamās vīzas, kuras ir jāizsniedz bez maksas pēc iespējas ātrāk un 
pamatojoties uz saīsinātu procedūru.

Sistēma, saskaņā ar kuru ir nepieciešamas 8 nedēļas, lai norunātu tikšanos, ir pretrunā ar 
dalībvalstu pienākumu palīdzēt pieteikuma iesniedzējiem iegūt vīzas un izsniegt tās pēc 
iespējas ātrāk un pamatojoties uz saīsinātu procedūru.


