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Temats: Lūgumraksts Nr. 1050/2019, ko iesniedzis Portugāles valstspiederīgais Sanjay 
Norbert De Mascarenhas Henriques, par īpašas vīzas izveidi ārvalstīs 
dzīvojošu ES pilsoņu partneriem ārpus ES

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, ES pilsonis, kas dzīvo ārpus ES, uzsver administratīvo slogu, ar ko 
viņš saskaras, ceļojot uz ES kopā ar savu sievu pat pēc 14 laulības gadiem, jo viņa nav ES 
pilsone. Lūgumraksta iesniedzējs paskaidro, ka viņa sievai katru reizi ir jāiesniedz pieteikums 
Šengenas vīzas saņemšanai, kas paredz uzturēšanos tikai uz ierobežotu laiku. Viņš lūdz apsvērt 
īpašas ilgtermiņa vīzas izveidi laulātajiem, kas nav ES pilsoņi, pēc divu gadu likumīgas laulības 
noslēgšanas ar ES pilsoni. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šādas īpašās vīzas derīguma 
termiņam vajadzētu būt 10 gadiem vai, ja tas nav iespējams, vismaz 5 gadiem. Šāda vīza 
atvieglotu ES pilsoņu ģimeņu pārvietošanās brīvību. Lūgumraksta iesniedzējs arī paskaidro, ka 
vietējie darbinieki ES konsulātos vai ārējos vīzu birojos ārvalstīs bieži vien labi nepārzina ES 
pilsoņu tiesības un var viņu partneriem uzlikt nepamatotus papildu pienākumus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 20. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 26. maijā

Vīzu kodeksā (Regula (EK) Nr. 810/20091) ir izklāstītas procedūras un nosacījumi, kas 
jāievēro, lai izsniegtu īstermiņa vīzas, t. i., vīzas, kas jebkurā 180 dienu periodā ļauj uzturēties 
ne vairāk kā 90 dienas. Šādu īstermiņa vīzu maksimālais derīguma termiņš var būt līdz 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 810/2009 (2009. gada 13. jūlijs), ar kuru izveido Kopienas 
Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss), OV L 243, 15.9.2009., 1. lpp.
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5 gadiem.

Vīzu kodeksa 24. panta 2. punktā ir izklāstīti noteikumi, kā personām, kas atbilst ieceļošanas 
nosacījumiem un kas ir likumīgi izmantojušas iepriekšējas vīzas, izsniegt vairākkārtējas 
ieceļošanas vīzas ar pakāpeniski ilgāku derīguma termiņu (tā sauktie “kaskādes” noteikumi). 
Šie noteikumi kļuva piemērojami 2020. gada 2. februārī. 

Personām, kurām var nebūt tiesību saņemt vairākkārtējas ieceļošanas vīzu ar ilgu derīguma 
termiņu saskaņā ar minētajiem jaunajiem noteikumiem, var šādas vīzas tomēr piešķirt, ja tās 
pamato savu nolūku bieži vai regulāri ceļot uz ES un ja tās atbilst ieceļošanas nosacījumiem un 
ir likumīgi izmantojušas iepriekšējas vīzas.

Turklāt uz ES pilsoņa atgriešanos Savienībā dalībvalstī, kas nav viņa valstspiederības 
dalībvalsts, attiecas brīvas pārvietošanās noteikumi, it sevišķi Līguma par Eiropas Savienības 
darbību (LESD) 21. pants un Direktīva 2004/38/EK2, ko piemēro pēc analoģijas. Minētās 
direktīvas 5. panta 2. punkts paredz, ka dalībvalstis trešo valstu valstspiederīgajiem, kas ir ES 
pilsoņu, kuri atgriežas, ģimenes locekļi, dod visas iespējas iegūt vajadzīgās vīzas paātrinātā 
procedūrā un bez maksas. 

Dalībvalstis ir atbildīgas par to, lai konsulārie darbinieki būtu pienācīgi apmācīti un saņemtu 
“pilnīgu, precīzu un aktuālu informāciju par attiecīgiem Savienības un valsts tiesību aktiem” 
(Vīzu kodeksa 38. panta 3. punkts).

Secinājums

Komisija nav ieplānojusi izmaiņas tiesību aktos attiecībā uz īstermiņa vīzu maksimālo 
derīguma termiņu. Komisija vērš uzmanību uz nesen grozītajiem noteikumiem, kas paredz 
obligāti izsniegt vairākkārtējas ieceļošanas vīzas ar derīguma termiņu līdz 5 gadiem. 
Visbeidzot, izmantojot Šengenas izvērtēšanas mehānismu, Komisija uzrauga, vai dalībvalstis 
pareizi īsteno visus kopējās vīzu politikas aspektus.

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/38/EK (2004. gada 29. aprīlis) 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 L 158, 30.4.2004., 77. lpp.


