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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0750/2009 dėl to, kad imigracijos pareigūnai Dublino oro uoste 
netinkamai taikė Direktyvą 2004/38/EB, kurią pateikė Jungtinės Karalystės 
pilietis Benjamin Wilson

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, Jungtinės Karalystės pilietis, vedęs Singapūro pilietę, turinčią leidimą 
gyventi Jungtinėje Karalystėje, tvirtina, kad Dublino oro uoste Airijos imigracijos pareigūnai 
nėra susipažinę su Direktyva 2004/38/EB ir jos netaiko. Peticijos pateikėjas aiškina, kad kartu 
su žmona trumpam vyko į Airiją. Pasak jo, Dublino oro uoste airių pareigūnas jo žmonai 
nurodė stoti į ne ES piliečiams skirtą eilę, kad jos pasas būtų pažymėtas spaudu. Peticijos 
pateikėjas airių pareigūnui ir jo vadovui pasakė, kad pagal minėtą direktyvą jo žmonos paso 
spaudu žymėti nereikia, tačiau šių nuostatų abu pareigūnai nežinojo ir sutiko praleisti moterį 
be spaudo pase tik tada, kai peticijos pateikėjas pagrasino, jog pateiks skundą Europos 
Komisijai. Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento užtikrinti, kad Direktyvos 
2004/38/EB nuostatos būtų žinomos ir tinkamai įgyvendinamos visose ES valstybėse narėse, 
ir siūlo sudaryti visiems ES pasienio pareigūnams skirtą imigracijos vadovą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. spalio 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. gruodžio 17 d.

„Peticijos pateikėjas, Jungtinės Karalystės pilietis, skundžiasi dėl tariamai neteisėto Airijos 
imigracijos pareigūnų elgesio, su kuriuo jis susidūrė Dublino oro uoste. Airijos pareigūnai 
norėjo uždėti jo žmonos pase atvykimo spaudą, tačiau galiausiai persigalvojo. Peticijos 
pateikėjas mano, kad Airijos pareigūnai elgėsi nemandagiai ir kad jie turėtų geriau išmanyti 
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Airijos ir Bendrijos teisę.

EB sutarties 18 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas Europos Sąjungos pilietis turi teisę 
laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, laikydamasis šioje Sutartyje ir jai 
įgyvendinti priimtose nuostatose nustatytų apribojimų bei sąlygų. Atitinkami apribojimai ir 
sąlygos pateikti Direktyvoje 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai 
judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje.

Direktyvos 5 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad priimančioji valstybė narė neturi atvykimo ar 
išvykimo spaudu žymėti šeimos narių, kurie nėra valstybės narės piliečiai, pasų, jei jie 
pateikia direktyvos 10 straipsnyje numatytą leidimą gyventi šalyje.

Kaip nurodė peticijos pateikėjas, ši nuostata teisingai perkelta į Airijos nacionalinę teisę, ir 
atrodo, kad jo incidentas yra pavienis Airijos pareigūnų neteisingai taikytos nacionalinės bei 
Bendrijos teisės atvejis.

Pagal direktyvos 24 straipsnio 1 dalį trečiosios šalies pilietybę turintys šeimos nariai, 
keliaudami su ES piliečiais, turėtų turėti teisę naudotis minėtomis juostomis. Šengeno erdvėje 
ši teisė užtikrinama Šengeno sienų kodekso 9 straipsnio 2 dalies a punkte1. Airijai jis 
neprivalomas ir netaikomas.

Bendrijos teisės aktų, kuriais būtų reglamentuojamas imigracijos vadovo rengimas ir 
imigracijos pareigūnų funkcijų vykdymas, nėra. 2006 m. patvirtintas „Praktinis sienos 
apsaugos pareigūnų vadovas“2 dėl Šengeno valstybių narių. Vadove taip pat nurodyta, kad 
visi keleiviai turi teisę gauti informaciją apie patikrinimo pobūdį ir pagal taikomą tarptautinę, 
Bendrijos ir nacionalinę teisę su jais turi būti elgiamasi profesionaliai, draugiškai ir 
mandagiai. Airijai jis neprivalomas ir netaikomas.

Kaip nurodyta Protokole (Nr. 3) dėl tam tikrų Europos bendrijos steigimo sutarties 
14 straipsnio aspektų taikymo Jungtinei Karalystei ir Airijai (1997 m.), Komisija neturi 
įgaliojimų kištis į Airijos valdžios institucijų kompetencijos sritį pasienio kontrolės pareigūnų 
darbo aspektų atžvilgiu. Tariama Airijos imigracijos pareigūnų taikytinos Bendrijos teisės 
išmanymo stoka apgailėtina, tačiau pareiga užtikrinti, kad valstybės imigracijos pareigūnai 
išmanytų nacionalinę ir Bendrijos teisę, priklauso Airijai.“

                                               
1 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 562/2006, 

nustatantis taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą 
(Šengeno sienų kodeksas), OL L 105, 2006 4 13. 

2 Komisijos rekomendacija, pagal kurią parengtas bendras „Praktinis sienos apsaugos 
pareigūnų vadovas (Šengeno vadovas)”, skirtas valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms naudoti, vykdant sienas kertančių asmenų kontrolę (C(2006) 5186 galutinis).


