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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs interesējas par to, kāpēc ES pilsoņu skolas vecuma bērniem nav 
atļauts iestāties Maltas valsts skolās. Iestādes viņam pieprasa uzrādīt elektronisko dzīvesvietas 
apliecību, kuras viņiem vēl nav. Viņš lūdz EP iejaukties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 8. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 27. maijā

Lūgumraksta iesniedzējs galvenokārt norāda, ka ES pilsoņiem, kas nav Maltas pilsoņi, bet 
dzīvo Maltā un vēlas pieteikt bērnus vietējā skolā, parakstot galīgās reģistrācijas veidlapu, 
prasa uzrādīt elektronisko dzīvesvietas apliecību. Tā kā tiem ES migrantiem, kas ieradušies 
nesen, vēl, iespējams, nav šo jauno elektronisko dzīvesvietas apliecību, jo to saņemšana ir 
saistīta ar ilgu iekšējo procedūru, un tiek apgalvots, ka šī situācija ir pretrunā ES tiesībās 
noteiktajām prasībām.

Komisija norāda, ka tā saņēmusi jau vairākas sūdzības par šo jautājumu un pašlaik tās izskata. 
Kamēr situācija vēl tiek izvērtēta, Komisija var piedāvāt komitejai un lūgumraksta 
iesniedzējam šādu sākotnējo analīzi.
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Ir svarīgi uzsvērt, ka dalībvalstis ir pilnībā atbildīgas par valsts izglītības sistēmas saturu un 
organizāciju. Tomēr, īstenojot šos pienākumus, kompetentajām valsts iestādēm ir jāievēro 
attiecīgie Eiropas tiesību principi, proti, –– šajā gadījumā –– nediskriminācija pilsonības dēļ 
un brīvas pārvietošanās princips. Šajā ziņā Komisija norāda, ka Tiesa ir atzinusi, ka 
vienlīdzīgas attieksmes princips, kas noteikts LESD 18. pantā, aizliedz ne tikai tiešu 
diskrimināciju pilsonības dēļ, bet arī jebkura veida netiešu diskrimināciju, kas, piemērojot 
citus nošķiršanas kritērijus, faktiski noved pie tāda paša rezultāta (sk. cita starpā Lietu C 
73/08 (Bressol un citi [2010] ECR I 2735, 41. punkts). No tā izriet –– ja tikai ES pilsoņiem, 
kas nav Maltas pilsoņi, ir nepieciešama elektroniskā dzīvesvietas apliecība un ja procedūras 
pabeigšana, lai pieteiktu bērnu vietējā skolā un koledžā, šķiet, ir atkarīga no šādas apliecības 
esamības, šādu praksi var uzskatīt netieši diskriminējošu1, ja vien tas netiek pamatots ar 
objektīviem apsvērumiem, kas nav atkarīgi no attiecīgās personas pilsonības, un nav samērīgi 
ar leģitīmi sasniedzamo mērķi (Bressol un citi, 41. punkts).  

Turklāt saskaņā ar Direktīva 2004/38/EK 25. pantu2 reģistrācijas apliecība, dokuments, ar ko 
apliecina pastāvīgu uzturēšanos, apstiprinājums, ar ko apliecina pieteikumu par uzturēšanās 
atļauju, pastāvīgas uzturēšanās atļauju vai ģimenes locekļa uzturēšanās atļauju, nekādā ziņā 
nedrīkst būt priekšnoteikums, lai varētu īstenot kādas tiesības vai izpildīt administratīvu 
formalitāti, ja šīs tiesības var apstiprināt ar citiem pierādījumiem.

Tomēr, neraugoties uz to un kā minēts iepriekš, ir nepieciešams turpmāk izvērtēt situāciju.

Nobeigums

Komisija pašreiz izmeklē šos jautājumus un regulāri informēs Lūgumrakstu komiteju par 
iegūtajiem rezultātiem.

4. Komisijas atbilde (REV.), kas saņemta 2015. gada 28. februārī

Kā norādīts Komisijas sākotnējā atbildē, tā uzskata iespējamo praksi, saskaņā ar kuru ES 
pilsoņi, kas nav Maltas pilsoņi, var pieteikt bērnus vietējā skolā un koledžā, tikai uzrādot 
elektronisko dzīvesvietas apliecību, par netieši diskriminējošu3, ja vien tas netiek pamatots ar 
objektīviem apsvērumiem, kas nav atkarīgi no attiecīgās personas pilsonības, un nav samērīgi 
ar leģitīmi sasniedzamo mērķi (Bressol un citi, 41. punkts).  Sākotnējā atbildē Komisija arī 
atgādināja par atsauci uz 25. pantu. 

                                               
1 Tiesa faktiski ir konsekventi uzsvērusi, ka valsts tiesību norma ir jāuzskata par netieši diskriminējošu, ja tā pēc 
savas būtības var ietekmēt citu dalībvalstu iedzīvotājus vairāk nekā tās pilsoņus un ja pastāv konsekvents risks, 
ka tā citu dalībvalstu iedzīvotājiem rada īpaši nelabvēlīgu situāciju (skatīt iepriekš minēto spriedumu lietā

Bressol un citi, 40. punkts.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu 
ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ar ko groza Regulu (EEK) 
Nr. 1612/68 un atceļ Direktīvas 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 
90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK (OV 2004 L 158, 77. lpp., kļūdu labojumi OV 2004 L 229, 35. lpp. un 
OV 2005 L 197, 34. lpp.).
3 Jāatzīmē, ka Tiesa ir konsekventi uzsvērusi, ka valsts tiesību norma ir jāuzskata par netieši diskriminējošu, ja tā 
pēc savas būtības var ietekmēt citu dalībvalstu iedzīvotājus vairāk nekā tās pilsoņus un ja pastāv konsekvents 
risks, ka tā citu dalībvalstu iedzīvotājiem rada īpaši nelabvēlīgu situāciju (skatīt spriedumu lietā Bressol un citi, 
41. punkts).
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Direktīva 2004/38/EK1, reģistrācijas apliecība, dokuments, ar ko apliecina pastāvīgu 
uzturēšanos, apstiprinājums, ar ko apliecina pieteikumu par uzturēšanās atļauju, pastāvīgas 
uzturēšanās atļauju vai ģimenes locekļa uzturēšanās atļauju, nekādā ziņā nedrīkst būt 
priekšnoteikums tam, lai izpildītu administratīvu formalitāti, ja šīs tiesības var apstiprināt ar 
citiem pierādījumiem. Patiesībā, ikvienu pierādījumu var izmantot kā līdzekli, lai apstiprinātu 
savas tiesības.

Tāpēc Komisija sazinājās ar Maltas iestādēm, lai iegūtu paskaidrojumus un papildu 
informāciju šajos jautājumos. Maltas iestādes ir uzsvērušas, ka elektroniskās dzīvesvietas 
apliecības uzrādīšana nekādā gadījumā nav priekšnoteikums skolēnu pieteikšanai vietējās 
skolās un ka, gluži pretēji, pieteikuma iesniedzējs, proti, vecāki, var iesniegt jebkuru 
dokumentu, kas liecina par uzturēšanās atļaujas esamību, (tostarp, piemēram, komunālo 
pakalpojumu rēķinu, kurā uzrādīts vecāku vārds un adrese). Maltas iestādes ir arī 
informējušas Komisiju, ka tās veica pasākumus –– jo īpaši rīkojot informatīvus pasākumus ––
, lai nodrošinātu, ka skolas un attiecīgie valdības dienesti ir informēti par Direktīvas 
2004/38/EK 25. panta prasībām.

Nobeigums

Ņemot vērā Maltas iestāžu sniegto informāciju, Komisija norāda, ka nav pierādījumu 
diskriminējošai administratīvajai praksei, uz kuras varbūtēju esamību norāda lūgumraksta 
iesniedzējs, un ka tādēļ Komisijai nav nepieciešams turpināt izmeklēšanu šajā lietā.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu 
ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ar ko groza Regulu (EEK) 
Nr. 1612/68 un atceļ Direktīvas 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 
90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK (OV 2004 L 158, 77. lpp., kļūdu labojumi OV 2004 L 229, 35. lpp. un 
OV 2005 L 197, 34. lpp.).


