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Temats: Lūgumraksts Nr. 1137/2007, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgā Adebayo 
Kelly, par vīzas pieteikuma noraidīšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, kas ir Lielbritānijas pilsone un dzīvo Īrijā kopā ar savu vīru
nigērieti, kam ir izsniegta uzturēšanās atļauja uz pieciem gadiem, norāda, ka pēc pieteikuma 
iesniegšanas Beļģijas vīzas saņemšanai 2007. gada 29. augustā vēstniecības darbinieki 
informēja viņu, ka vīzas pieteikums ir atzīts par nepieņemamu, jo viņas vīram nepieciešama 
atgriešanās vīza Īrijā. Vēstniecības darbinieki atteicās izsniegt vīzu, lai gan lūgumraksta 
iesniedzējs bija iesniedzis visu nepieciešamo dokumentāciju.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts ir atzīts par pieņemamu 2008. gada 25. martā. Komisijai pieprasīta informācija 
saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

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

Lūgumraksta iesniedzēja, kas ir Lielbritānijas pilsone un dzīvo Īrijā kopā ar savu vīru
nigērieti, apgalvo, ka Beļģijas vēstniecība ir noraidījusi viņas vīra vīzas pieteikumu 2007. 
gada augustā, jo viņam būs nepieciešama atgriešanās vīza Īrijā. Beļģijas varas iestādes 
pieprasīja, lai pieteikuma iesniedzējs iesniedz lidmašīnas biļeti un informāciju par rezervēto 
viesnīcu, un tad atteicās izsniegt vīzu.

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 
saista ģimenes saites ar ES pilsoni.
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Saskaņā ar Direktīvas 5. panta 2. apakšpunktu, dalībvalstis, kurām ir saistoša Regula (EK) Nr. 
539/2001, piemēram, Beļģija, un kuru teritorijā ES pilsonis izmanto tiesības brīvi pārvietoties 
un uzturēties, var pieprasīt ieceļošanas vīzu saskaņā ar šo Regulu ģimenes locekļiem, kas ir 
ārpuskopienas valstspiederīgie.

Eiropas Kopienu Tiesa1 ir apstiprinājusi, ka šādiem ģimenes locekļiem ir ne tikai tiesības 
ieceļot dalībvalsts teritorijā, bet arī iegūt ieceļošanas vīzu šim mērķim. Dalībvalstu pienākums 
ir maksimāli palīdzēt šādām personām iegūt nepieciešamās vīzas, kas ir izsniedzamas 
iespējami ātri bez maksas un saīsinātā kārtībā.

Tā kā šīs tiesības tiek iegūtas tikai ģimenes saišu rezultātā, uzņemošā dalībvalsts var pieprasīt 
ģimenes locekļiem, kas piesakās ieceļošanas vīzai, uzrādīt derīgu pasi un ģimenes saišu 
apliecinājumu. Nedrīkst pieprasīt nevienu citu dokumentu, piemēram, apliecinājumu par 
apmešanās vietu, pietiekamiem resursiem, uzaicinājuma vēstuli vai atgriešanās biļeti.

Saskaņā ar Direktīvas 5. panta 2. apakšpunktu, ja ES pilsoņa ārpuskopienas valsts ģimenes 
locekļiem, kas pavada vai pievienojas ES pilsonim dalībvalstī, kurā viņš vai viņa nav 
valstspiederīgais, ir derīga uzturēšanās atļauja, kas minēta Direktīvas 10. pantā, viņiem nav 
nepieciešama vīza.

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka viņas vīram ir šāda uzturēšanās atļauja, kuru izsniegušas 
Īrijas valsts iestādes. Līdz ar to viņas vīram nebūtu nepieciešama ieceļošanas vīza, lai ceļotu 
kopā ar lūgumraksta iesniedzēju uz Beļģiju vai pievienotos viņai tur.

Vīram arīdzan nebūtu nepieciešama atgriešanās vīza Īrijā, jo viņam ir Īrijas uzturēšanās 
atļauja, kas ir derīga piecus gadus.

Tā kā lūgumraksts ir par atsevišķu gadījumu, kad valsts iestādes nepareizi piemēro Kopienas 
noteikumus, visefektīgākais risinājums ir sazināties ar SOLVIT tīklu2. SOLVIT ir tīkls 
problēmu risināšanai tiešsaistē, kurā ES dalībvalstis kopīgi cenšas pragmatiski risināt 
problēmas, kas radušās, iestādēm nepareizi piemērojot iekšējā tirgus tiesību aktus. SOLVIT
centri ir daļa no valsts pārvaldes, un to uzdevums ir sniegt reālus risinājumus reālām 
problēmām īsā laika posmā – desmit nedēļās. SOLVIT pakalpojumi ir bezmaksas.

Ja problēmu neizdodas atrisināt vai lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka ierosinātais 
risinājums nav pieņemams, viņai ir tiesības iesniegt oficiālu sūdzību3 Eiropas Komisijai.

                                               
1 Tiesas 2006. gada 31. janvāra spriedums lietā C-503/03 Komisija pret Spāniju (Rec. 2006, I-1097. lpp.)

2 Vairāk informācijas par SOLVIT tīklu ir pieejams http://ec.europa.eu/solvit.

3 http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm
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