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Temats: Lūgumraksts Nr. 0242/2007, ko Dānijas valstspiederīgais Lars Evan Jorgensen
iesniedza par problēmām ar Ārvalstnieku aģentūru Dānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs dzīvo Malmē (Zviedrijā) ar savu līgavu no Brazīlijas, kurai ir 
uzturēšanās atļauja Zviedrijā. Viņa līgavai šajā laikā ir piedāvāts darbs Kopenhāgenā, bet 
Dānijas varas iestādes atsakās piešķirt viņai darba atļauju daļēji viņas vecuma dēļ, jo viņai ir 
23 gadi, un daļēji viņas Zviedrijas dzīvesvietas dēļ. Tā kā Ārvalstnieku aģentūra, kurā 
lūgumraksta iesniedzējs ir vērsies neskaitāmas reizes, līdz šim nav spējusi sniegt viņam 
ticamu skaidrojumu šādam atteikumam, viņš lūdz Parlamentam izskatīt šo jautājumu. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 23. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 24. aprīlī

„Lūgumraksta iesniedzējs, Dānijas valstspiederīgais, kas dzīvo Zviedrijā ar savu dzīvesbiedri 
no Brazīlijas, sūdzas par Dānijas varas iestāžu pieļautajiem administratīvajiem pārkāpumiem, 
izskatot viņa dzīvesbiedres darba atļaujas pieteikumu.

EK līguma 18. pantā ir noteikts, ka ikvienam Savienības pilsonim ir tiesības brīvi pārvietoties 
un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ievērojot līgumā noteiktos ierobežojumus un nosacījumus, 
kā arī tā īstenošanai paredzētos pasākumus. Attiecīgie ierobežojumi un nosacījumi ir noteikti 
Direktīvā 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi 
pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā. 

Kā paredzēts Direktīvas 2004/38/EK 3. panta 1. punktā, šī direktīva attiecas tikai uz ES 
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pilsoņiem, kas pārceļas uz dzīvi vai uzturas dalībvalstī, kurai tie nav valstiski piederīgi, un uz 
viņu ģimenes locekļiem, kuri tos pavada vai pārceļas kopā ar tiem. 

Kā apliecina lūgumraksta iesniedzējs, viņa dzīvesbiedrei ir šajā direktīvā noteiktās tiesības 
Zviedrijā. Tomēr atšķirīga situācija ir Dānijā, dalībvalstī, kuras pilsonis ir lūgumraksta 
iesniedzējs, bet kurā viņš nedzīvo. 

ES pilsoņi, kuri dzīvo savā pilsonības dalībvalstī, nevar izmantot tiesības, kas ir piešķirtas ES 
pilsoņiem, kuri izmanto iepriekš minētās tiesības un pārceļas uz dzīvi citā dalībvalstī. Tomēr 
Eiropas Kopienu Tiesa paplašināja šīs tiesības par labu tiem ES pilsoņiem, kas atgriežas savās 
pilsonības dalībvalstīs pēc tam, kad viņi ir izmantojuši savas tiesības un dzīvojuši citās 
dalībvalstīs1, un arī tiem Savienības pilsoņiem, kas savas līgumā aizsargātās tiesības 
izmantoja citā dalībvalstī, bet tur nedzīvoja2 (piemēram, tiem, kas sniedz pakalpojumus citā 
dalībvalstī, bet tur nedzīvo).

Nekas neliecina, ka lūgumraksta iesniedzējam ir tiesības saņemt Kopienas tiesību aktos 
noteikto aizsardzību tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties Dānijā. 

Tā kā nav piemērojamu Kopienas tiesību aktu, pilnībā Dānijas ziņā paliek noteikumu 
izstrādāšana par trešās valsts ģimenes locekļu tiesībām strādāt un uzturēties Dānijā laikā, kad 
Dānijas pilsonis dzīvo citā dalībvalstī.

Attiecībā uz Dānijas prasību, ka brazīliešu dzīvesbiedrei ir jāpiesakās darba un uzturēšanās 
atļaujai Dānijā, Tiesas prakse3 apliecina, ka Kopienas tiesību akti nepiešķir trešās valsts 
ģimenes loceklim tiesības uz algotu darbu citā dalībvalstī, nevis tajā, kurā viņa laulātais, ES 
pilsonis, strādā algotu darbu, izmantojot savas tiesības uz brīvu pārvietošanos.”

                                               
1 Tiesas 1992. gada 7. jūlija spriedums lietā C-370/90 Singh (Recueil, I-4265. lpp.) un 
Tiesas 2007. gada 11. decembra spriedums lietā C-291/05 Eind (Krājums, I-10719. lpp.)

2 Tiesas 2002. gada 11. jūlija spriedums lietā C-60/00 Carpenter (Recueil, I-6279. lpp.)

3 Tiesas 2006. gada 30. marta spriedums lietā C-10/05 Mattern un Cikotic (Krājums, 
I-3145. lpp.)


