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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: lūgumraksts Nr. 1442/2008, ko iesniedza Apvienotās Karalistes iedzīvotāja CB un 
kam pievienoti 100 paraksti, par negatīvo ietekmi, ko izraisa Apvienotās 
Karalistes uzturēšanās atļauju piešķiršanas procedūru ilgums

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja iebilst pret procedūru ilgumu attiecībā uz Apvienotās Karalistes 
uzturēšanās atļauju piešķiršanu, kas paredzētas Eiropas un EEZ dalībvalstu pilsoņu 
dzīvesbiedriem. Lūgumraksta iesniedzēja informē, ka viņai bija jāgaida astoņi mēneši, lai 
saņemtu uzturēšanas atļauju. Lūgumraksta iesniedzēja norāda uz būtiskajām neērtībām, kuras 
radīja šī ilgstošā procedūra, ņemot vērā to, ka tās laikā viņa nevarēja meklēt darbu un izbraukt 
no Apvienotās Karalistes, jo Lielbritānijas iestādes līdz uzturēšanās atļaujas izsniegšanai 
paturēja viņas pieteikumam pievienotos personīgos dokumentus. Lūgumraksta iesniedzēja 
apgalvo, ka Lielbritānijas iestādes nepilda attiecīgos Eiropas Savienības tiesību aktus un lūdz 
Eiropas Parlamentu izmeklēt šo jautājumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 10. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 15. maijā

Komisijas apsvērumi

EK līguma 18. pants nosaka, ka ikvienam Savienības pilsonim ir tiesības brīvi pārvietoties un 
dzīvot dalībvalstīs, ievērojot šajā Līgumā noteiktos ierobežojumus un nosacījumus, kā arī to 
īstenošanai paredzētos pasākumus. Attiecīgie ierobežojumi un nosacījumi ir noteikti Direktīvā 
2004/38/EK1 par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un 
                                               
1 OV L158, 30.04.2004., 77. lpp.
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uzturēties dalībvalstu teritorijā.

Saskaņā ar direktīvas 8. panta 2. punktu ES pilsoņu uzturēšanās tiesības apliecina, 
nekavējoties izsniedzot reģistrācijas apliecību. Saskaņā ar direktīvas 16. panta 2. punktu ES 
pilsoņu pastāvīgās uzturēšanās tiesības apliecina dokuments, kurš apstiprina pastāvīgu 
dzīvesvietu un kurš jāizsniedz pēc iespējas ātrāk.

Saskaņā ar direktīvas 10. panta 1. punktu to ES pilsoņu ģimenes locekļu uzturēšanās tiesības, 
kuri nav nevienas dalībvalsts pilsoņi, apliecina ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc pieteikuma 
iesniegšanas datuma izsniedzot dokumentu „Savienības pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās 
karte”. Apstiprinājumu par pieteikuma iesniegšanu uzturēšanās atļaujas saņemšanai izsniedz 
nekavējoties. Saskaņā ar direktīvas 20. panta 1. punktu to ES pilsoņu ģimenes locekļu 
uzturēšanās tiesības, kuri nav nevienas dalībvalsts pilsoņi, apliecina sešu mēnešu laikā pēc 
pieteikuma iesniegšanas datuma, izsniedzot pastāvīgu uzturēšanās atļauju.

Lai izpildītu Direktīvas 2004/38/EK noteikumus, Apvienotā Karaliste ieviesa 2006. gada 
imigrācijas noteikumus (Eiropas Ekonomikas zona). Ar šiem noteikumiem iepriekš minētie 
Kopienas tiesību akti ir pareizi un pilnīgi transponēti.

Kavēšanās, izsniedzot uzturēšanās atļaujas, ir pretrunā ar Kopienas tiesību aktiem, kā 
apstiprināja Eiropas Kopienu Tiesa, kura lietā C-157/03 Komisija pret Spāniju1 nosodīja 
Spāniju, kas nepieņēma lēmumu par pieteikumu sešu mēnešu laikā.

Saskaņā ar Lielbritānijas Robežu aģentūras oficiālajā tīmekļa vietnē2 sniegto informāciju 
Apvienotās Karalistes iestādes 2009. gada martā apstrādāja līdz 2008. gada maijam pa pastu 
saņemtos pieteikumus reģistrācijas apliecībai, kā arī līdz 2008. gada februārim pa pastu 
saņemtos pieteikumus uzturēšanās atļaujai, pastāvīgai uzturēšanās atļaujai un dokumentam, 
kas apliecina uzturēšanās tiesības.

Attiecībā uz ceļošanas dokumentu paturēšanu, ja tas attiecas uz atbilstīgiem Kopienas tiesību 
aktiem par dokumentiem, kas jāiesniedz ar pieteikumu uzturēšanās atļaujai, Direktīvas 
8. panta 3. punkta a) apakšpunkts, 8. panta 5. punkta a) apakšpunkts un 10. panta 2. punkta 
a) apakšpunkts dod tiesības Apvienotajai Karalistei pieprasīt kopā ar pieteikumu uzturēšanās 
atļaujai uzrādīt derīgu ceļošanas dokumentu. Nav paredzēts paturēt uzrādīto dokumentu 
oriģinālus līdz lēmuma pieņemšanai par uzturēšanās apliecību/karti.

Dalībvalstīm ir tiesības pārbaudīt, vai ceļošanas dokumenti ir īsti; tomēr administratīvā 
prakse, paturot oriģinālos ceļošanas dokumentus, kamēr tiek pieņemts lēmums par 
uzturēšanās kartes pieteikumu, rada neattaisnojamu šķērsli ES pilsoņu un viņu ģimenes 
locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un dzīvot, un tas ir pretrunā ar šo direktīvu, jo šie ceļošanas 
dokumenti tiek pieprasīti saskaņā ar šīs direktīvas 4. panta 1. punktu un 5. panta 1. punktu, lai 
realizētu Kopienas tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot jebkuras dalībvalsts teritorijā.

Pēc vairāk kā 100 papildus saņemtām individuālām sūdzībām par šo jautājumu Komisija 

                                               
1 Spriedums 2005. gada 14. aprīļa lietā Komisija pret Spāniju, Rec. 2005, I-2911. lpp.
2 http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/applyingundereuropeanlaw
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2009. gada 19. martā sazinājās ar Apvienotās Karalistes iestādēm un lūdza tās informēt 
Komisiju par visiem pasākumiem (likumdošanas, administratīviem, organizatoriskiem, kā arī 
personāla skaita palielināšanas pasākumiem), kas tiks piemēroti, lai izsniegtu sūdzības 
iesniedzējiem pieprasītās uzturēšanās atļaujas, pēc iespējas ātrāk samazinātu nepadarītā darba 
apjomu un nodrošinātu, ka Direktīvā 2004/38/EK paredzētie pienākumi tiek pildīti nākotnē, 
iesniedzot arī orientējošu grafiku.

Atbilde vēl nav saņemta.


