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Petiţia nr. 0007/2005, prezentată de Frank Semmig, de naţionalitate germană, privind 
procedurile complicate de călătorie în Irlanda a cetăţenilor statelor nemembre ale UE,
posesori de permise de şedere în Marea Britanie şi Germania

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, de naţionalitate germană, locuieşte în Marea Britanie împreună cu soţia sa, de 
naţionalitate rusă, ambii având domiciliul în această ţară. Soţia sa deţine, de asemenea, un 
permis de şedere în Germania. Acesta reclamă dificultăţile cu care se confruntă soţia sa cu 
ocazia deplasărilor în Irlanda ori de câte ori doreşte să îl însoţească în deplasări de afaceri pe 
termen lung, de fiecare dată aceasta fiind obligată să solicite şi să ridice o viză individuală din 
Londra. Petiţionarul consideră, de asemenea, că i se limitează libera circulaţie, deoarece 
pentru fiecare cerere de viză a soţiei sale trebuie să îşi declare situaţia personală şi financiară 
şi să comunice detalii legate de planurile sale de călătorie, acestea fiind verificate cu atenţie.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 mai 2005. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii, în
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 3 februarie 2006.

Informaţii

Petiţionarul este cetăţean german căsătorit cu o persoană de naţionalitate rusă. Aceştia trăiesc 
în Marea Britanie. Petiţionarul călătoreşte frecvent în Irlanda în interes de serviciu şi reclamă 
faptul că de fiecare dată este obligat să obţină o viză pentru soţia sa, astfel încât aceasta sa îl 
poată însoţi. Această procedură durează o săptămână. Ulterior acordării unui număr de şase 
sau şapte vize, Ambasada Irlandei trimite următoarea cerere de viză la Dublin, iar procesarea 
acesteia durează între şase şi opt săptămâni. Acesta menţionează că nu poate solicita 
Ambasadei Irlandei o viză cu multiple intrări pentru soţia sa deoarece aceasta durează cel 
puţin opt săptămâni.
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Petiţionarul este uimit de faptul că Elveţia, care nu este un stat membru al UE, le permite 
cetăţenilor statelor nemembre care deţin un permis de şedere într-un stat membru UE accesul 
în ţară fără viză, în timp ce Irlanda nu permite acest lucru.

- Acesta consideră că Irlanda îşi încalcă obligaţiile privind libera circulaţie, solicitându-i  să 
divulge datele sale personale şi financiare, planurile de călătorie şi rezervările la hotel cu 
ocazia solicitării vizei pentru soţia sa.

- Reclamă faptul că Ambasada Irlandei din Londra verifică telefonic dacă acesta şi soţia sa 
chiar locuiesc la hotelul unde au efectuat rezervarea şi consideră că nu are obligaţia să 
comunice aceste informaţii ambasadei.

- Consideră că obligarea soţiei sale de a obţine o viză de intrare care implică proceduri 
îndelungate reprezintă o discriminare la adresa acesteia, datorită naţionalităţii sale ruse.

Evaluare legală

Cerinţa privind viza

În conformitate cu legislaţia comunitară privind libera circulaţie şi reşedinţa, statele membre 
au obligaţia de a le permite cetăţenilor Uniunii să intre pe teritoriul acestora la simpla 
prezentare a unui permis de şedere sau unui paşaport valabil. Membrii familiilor acestora, care 
nu sunt cetăţeni ai statelor membre UE, pot face obiectul cerinţei de viză, în funcţie de 
naţionalitatea acestora.

Rusia este inclusă în Anexa I la Regulamentul (CE) Nr. 539/20011, care reprezintă o listă a 
terţelor ţări ale căror cetăţeni fac obiectul obligativităţii vizei pentru trecerea frontierelor 
statelor membre. Irlanda, care a optat pentru acest regulament, obligă cetăţenii ruşi să obţină o 
viză, în baza propriei legislaţii naţionale.

Totuşi trebuie observat faptul că Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul 
statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora2, care urmează să 
înlocuiască legislaţia existentă a Comunităţii privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere 
începând din data de 30 aprilie 2006, prevede că deţinerea unui permis valabil de şedere 
exonerează membrii familiei de obligaţia de a cere o viză. Astfel, de la acea dată, soţia 
petiţionarului va putea călători în Irlanda prin simpla prezentarea unui paşaport valabil şi unui 
permis de şedere emis în Marea Britanie.

Deţinerea unui permis de şedere eliberat de o stat Schengen este deja considerată ca fiind 
echivalentă unei vize. Membrii familiei unui cetăţean al unui stat membru UE care deţin acest 
permis de şedere au dreptul, în baza acestui document, să circule în spaţiul Schengen fără 
viză, pentru perioade ce nu depăşesc trei luni. Această echivalenţă între permisul de şedere şi 
viză este valabilă doar în cazul ţărilor care aplică integral acquis-ul Schengen. Deoarece 
Irlanda nu participă la această parte a acquis-ului, echivalenţa nu se aplică în acest caz.

  
1 JO L 81, 21.3.2001.
2 JO L 158, 30.4.2004.
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În consecinţă, conform cadrului legislativ actual, obligativitatea vizei de intrare pentru 
Irlanda, cu privire la soţia de naţionalitate rusă a petiţionarului, care deţine un permis de 
şedere britanic, nu contravine legislaţiei comunitare. 

În anul 2000, Elveţia a decis unilateral să îşi modifice legislaţia privind străinii pentru a le 
permite posesorilor de permise de şedere eliberate de statele membre să intre în Elveţia fără 
viză de scurtă şedere.1

Condiţii şi termene de eliberare a vizelor

În vederea eliberării unei vize pentru soţia petiţionarului, care doreşte să îşi însoţească soţul 
într-o călătorie în Irlanda, în contextul dreptului la libera circulaţie, autorităţile irlandeze îi pot 
solicita doar paşaportul valabil sau cartea de identitate şi dovada relaţiei sale cu acesta. 
Directivele aplicabile liberei circulaţii a persoanelor, şi în special Directiva 73/148/CEE2

aplicabilă persoanelor care prestează şi beneficiază de servicii, prevăd că statele membre 
trebuie să „acorde toate facilităţile” membrilor familiei cetăţenilor UE pentru obţinerea 
oricăror vize necesare. Statele membre nu au dreptul să supună persoanele unor alte cerinţe 
sau să solicite alte documente sau informaţii din partea beneficiarilor legislaţiei Comunităţii 
care solicită o viză de intrare pe teritoriul acestora. Nu este în conformitate cu legislaţia 
comunitară obligaţia ca cetăţenii UE să comunice informaţii detaliate privind datele cu 
caracter personal, sau planurile de călătorie sau rezervările la hotel.

Termenul de o săptămână pentru acordarea unei vize de intrare nu este disproporţionat. Cu 
toate acestea, termenul de şase până la opt săptămâni pentru o cerere de viză ulterior obţinerii 
unui număr de şase sau şapte vize individuale nu este consecvent cu obligaţia statelor membre 
de acordare a „tuturor facilităţilor” membrilor de familie pentru obţinerea oricăror vize 
necesare.

Această obligaţie de acordare a „tuturor facilităţilor” membrilor familiei cetăţenilor statelor 
membre se referă, de asemenea, în opinia Comisiei, la natura vizei eliberate. Atunci când este 
clar că persoana în discuţie trebuie să călătorească frecvent într-un anumit stat membru în 
contextul exercitării dreptului său la libera circulaţie, acestei persoane ar trebui să i se 
elibereze o viză cu multiple intrări, cu o perioadă îndelungată de valabilitate. Termenul de 
eliberare a acestei vize ar trebui, de asemenea, să fie suficient de scurt pentru respectarea 
obligaţiei de acordare a „tuturor facilităţilor”.

Verificări efectuate de Ambasada Irlandei la Londra

Cu privire la verificările efectuate de Ambasada Irlandei la Londra privind şederea efectivă a 
cuplului la hotelul indicat din Irlanda, legislaţia comunitară prevede doar că statele membre 
pot solicita cetăţenilor UE să îşi raporteze prezenţa în acea ţară. 

  
1 În 26 octombrie 2004, Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană şi Elveţia au semnat un acord privind 
asocierea Elveţiei la punerea în aplicare, aplicarea şi dezvoltarea acquis-ului Schengen. În momentul în care 
Consiliul va adopta o decizie privind aplicarea integrală a regulilor Schengen cu privire la Elveţia, se va aplica 
echivalenţa dintre permisele de şedere şi vize, iar posesorii permiselor de şedere elveţiene vor putea circula în 
spaţiul Schengen nu mai mult de trei luni, în baza permisului de şedere al acestora. În mod similar, posesorii 
permiselor de şedere eliberate de ţările Schengen vor putea călători în Elveţia în baza permisului de şedere.
2 JO L 172, 28.6.1973.
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Concluzie

Comisia intenţionează să contacteze autorităţile irlandeze pentru discutarea practicilor mai sus 
menţionate, care ar putea încălca legislaţia comunitară.

4. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 28 februarie 2007

Astfel cum s-a anunţat în răspunsul la această petiţie, serviciile Comisiei s-au adresat în scris 
autorităţilor irlandeze la 23 decembrie 2005. Acestea au menţionat că pentru eliberarea unei 
vize pentru soţia petiţionarului, de naţionalitate rusă, autorităţile irlandeze îi pot solicita 
acesteia doar un paşaport şi dovada legăturii familiale dintre aceasta şi petiţionar. 

De asemenea, serviciile Comisiei au menţionat că termenul de şase până la opt săptămâni 
pentru obţinerea unei vize în cazul unei vize solicitate ulterior obţinerii a şase sau şapte vize 
individuale nu este conform cu obligaţia statelor membre de acordare a tuturor facilităţilor 
pentru obţinerea vizelor necesare. Cu privire la verificările efectuate de Ambasada Irlandei la 
Londra privind şederea petiţionarului şi soţiei acestuia la hotelul anterior indicat, serviciile au 
menţionat că legislaţia comunitară prevede doar dreptul statelor membre de a impune 
cetăţenilor Uniunii raportarea prezenţei acestora în teritoriu.

Autorităţile irlandeze au răspuns prin scrisoarea din 13 aprilie 2006. Acestea au clarificat 
faptul că în ultimele douăsprezece luni soţii/soţiile de altă naţionalitate ai/ale cetăţenilor 
Uniunii care au călătorit în Irlanda au avut obligaţia de a prezenta paşaportul de cetăţean al 
Uniunii, exemplarul original al certificatului de căsătorie şi trei fotografii.  În cazul în care 
cetăţeanul Uniunii nu însoţeşte cetăţeanul de altă naţionalitate, se aplică şi cerinţe 
suplimentare. 

Prin scrisoarea din 13 iunie 2006, serviciile Comisiei s-au adresat din nou autorităţilor 
irlandeze şi le-au reamintit faptul că în conformitate cu Directiva 2004/38/CE din 29 aprilie
2004 privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii 
Uniunii şi membrii familiilor acestora (JO L 229, 29.6.2004), care a intrat în vigoare la 30 
aprilie 2006 şi a înlocuit Directiva 73/148/CEE, cetăţenii Uniunii pot călători în alt stat 
membru nu numai cu un paşaport valabil, ci şi cu o carte valabilă de identitate, conform 
actelor anterior aplicabile ale Comunităţii privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere. Noua 
Directivă prevede, de asemenea, la articolul 5.2, ca noutate, faptul că deţinerea unui permis 
valabil de şedere prevăzut la articolul 10 din directivă exonerează membrii familiei care nu 
sunt cetăţeni ai unui stat membru de obligativitatea obţinerii vizei.  

Legea irlandeză privind Imigrarea din anul 2004 (vize) Ordinul din anul 2006 prevăd la 
articolul 3 litera (b), sub-punctele ii) şi iii), faptul că cetăţenii statelor nemembre care deţin un 
permis valabil de şedere eliberat conform Regulamentului 16 sau un permis valabil de şedere 
eliberat conform Regulamentului 7 al Comunităţii Europene (libera circulaţie) Regulamentele 
din anul 2006, nu au obligaţia deţinerii unei vize irlandeze valabile la aterizarea în Irlanda. 
Cu toate acestea, dispoziţia de transpunere mai sus menţionată nu este conformă Directivei 
2004/38/CE deoarece, conform acelui text, un permis de şedere eliberat în orice stat membru 
exonerează membrii familiei de obligaţia obţinerii vizei. Legislaţia irlandeză exonerează de la 
această obligaţie doar membrii familiei care deţin un permis de şedere eliberat în Irlanda.
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De aceea, nu se poate solicita o viză unui membru al familiei unui cetăţean al Uniunii, care nu 
este cetăţean al unui stat membru şi care deţine un permis de şedere eliberat de orice stat 
membru al Uniunii. Această regulă ar trebui să se aplice de asemenea, în opinia serviciilor 
Comisiei, şi în cazurile în care membrul familiei, care deţine un permis de şedere, călătoreşte 
singur pentru a se alătura unui cetăţean al Uniunii în Irlanda.

Serviciile Comisiei au subliniat că observaţiile de mai sus nu aduc atingere nici unor alte 
comentarii viitoare legate de compatibilitatea legislaţiei irlandeze, în prezent supusă 
verificării, cu Directiva 2004/38/CE şi au reamintit faptul că au primit plângeri repetate 
privind cerinţele de viză pentru membrii de familie, fiind transmise scrisori separate către 
autorităţile irlandeze, şi care pot dovedi existenţa unei practici administrative constante care 
pare a fi neconformă cu legislaţia comunitară.

Cu privire la aspectul legate de termenul de procesare a vizelor, serviciile Comunităţii au 
menţionat că articolul 5.2 din Directiva 2004/38/CE, ca şi actele normative anterioare ale 
Comunităţii în acest domeniu, prevede că statele membre vor acorda membrilor de familie 
care nu sunt cetăţeni ai statelor membre şi care deţin un permis de şedere valabil, toate 
facilităţile pentru obţinerea vizelor necesare, care se vor acorda cu titlu gratuit. Noutatea 
adusă de Directiva 2004/38/CE constă în faptul că viza se va acorda prin intermediul unei 
proceduri accelerate. Conform acestei prevederi, Regulamentele Comunităţii Europene 
(Libera circulaţie) din anul 20061 care au transpus Directiva 2004/38/CE în legislaţia 
irlandeză, prevăd la articolul 4 alineatul (3) litera (b) că Ministerul, în baza procedurii 
accelerate, va analiza o cerere de acordare a vizei irlandeze prezentată de un membru al 
familiei calificat prevăzut la paragraful (a), cât mai curând posibil şi cu titlu gratuit. 

Astfel, un termen de şase până la opt săptămâni pentru eliberarea unei vize este incompatibil 
cu prevederile mai sus menţionate, chiar şi în cazul existenţei unor circumstanţe complicate.

Prin scrisoarea din 25 septembrie 2006, autorităţile irlandeze au furnizat un răspuns. Acestea 
contestă aplicabilitatea articolului 5.2 din Directiva 2004/38/CE cu privire la Irlanda. 
Serviciile Comisiei iau în consideraţie posibilitatea iniţierii acţiunii de încălcare împotriva 
Irlandei privind această poziţie, în contextul monitorizării măsurilor de transpunere din 
Irlanda. 

Cu privire la termenele de eliberare a vizelor, acestea au menţionat că deşi anumite cazuri pot 
impune termene îndelungate, în prezent majoritatea solicitanţilor la ambasada din Londra 
primesc un răspuns în termen de 5 zile lucrătoare, iar cererile de viză transmise la Dublin sunt 
procesate între o săptămână şi jumătate şi două săptămâni, în baza procedurii accelerate. S-a 
realizat o revizuire a instrucţiunilor destinate misiunilor cu privire la procesarea vizelor şi va 
fi înaintată serviciilor Comisiei.

  
1 Act normativ S.I. N). 226 din 2006.


