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Ref.: Petiția nr. 0750/2009, adresată de dl Benjamin Wilson, de cetățenie britanică, 
privind aplicarea eronată a Directivei 2004/38/CE de către funcționarii din 
sectorul imigrației de pe aeroportul din Dublin

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, cetățean britanic căsătorit cu o persoană din Singapore care are un permis de 
ședere în Regatul Unit, susține că funcționarii irlandezi din sectorul imigrației de pe 
aeroportul din Dublin nu cunosc dispozițiile Directivei 2004/38/CE și nu le aplică.
Petiționarul explică faptul că el și soția sa au călătorit către Irlanda pentru o scurtă vizită. 
Conform petiționarului, pe aeroportul din Dublin, funcționarul irlandez i-a solicitat soției sale 
să stea la coada pentru cetățenii din afara UE pentru a-i fi ștampilat pașaportul. Petiționarul i-a 
informat pe funcționarul irlandez și pe superiorul acestuia că, în conformitate cu directiva 
menționată anterior, pașaportul soției sale nu trebuie ștampilat, dar ambii funcționarii păreau 
să nu știe de existența acestor dispoziții și au lăsat-o să treacă pe soția petiționarului fără 
ștampilă doar când acesta a amenințat că va înainta o plângere Comisiei Europene. 
Petiționarul solicită Parlamentului European să se asigure că dispozițiile Directivei 
2004/38/CE sunt cunoscute și puse în aplicare în mod corespunzător în toate statele membre 
ale UE și sugerează redactarea unui „manual de imigrare” pentru toți ofițerii poliției de 
frontieră din UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 octombrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 decembrie 2009

Petiționarul, cetățean britanic, se plânge în legătură cu tratamentul presupus ilegal la care a 
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fost supus de către funcționarii irlandezi din sectorul imigrației de pe aeroportul din Dublin. 
Autoritățile irlandeze intenționau să aplice o ștampilă de intrare pe pașaportul soției acestuia, 
însă în cele din urmă s-au răzgândit. Petiționarul consideră că autoritățile irlandeze au avut un 
comportament nepoliticos și ar trebui să cunoască mai bine legislația irlandeză și comunitară.

Articolul 18 din Tratatul CE prevede că fiecare cetățean al Uniunii are dreptul de liberă 
circulație și ședere pe teritoriul statelor membre, sub rezerva limitărilor și condițiilor 
prevăzute de prezentul tratat și de dispozițiile adoptate în vederea aplicării sale. Limitările și 
condițiile respective se regăsesc în Directiva 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și 
ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora.

Articolul 5 alineatul (3) din directivă prevede că statul membru gazdă nu aplică ștampila de 
intrare sau ieșire pe pașaportul membrilor familiei care nu sunt cetățeni ai unui stat membru, 
cu condiția ca aceștia să prezinte permisul de ședere prevăzut la articolul 10.

După cum a subliniat petiționarul, această prevedere este transpusă corect în legislația 
irlandeză, iar incidentul petrecut pare a fi un caz izolat de aplicare incorectă a legislației 
naționale și comunitare de către autoritățile irlandeze.

Membrii de familie din țări terțe care călătoresc împreună cu cetățeni ai Uniunii ar trebui să 
aibă dreptul de a folosi aceste benzi, în conformitate cu articolul 24 alineatul (1) din directivă. 
În spațiul Schengen, acest lucru este garantat de articolul 9 alineatul (2) litera (a) din Codul 
Frontierelor Schengen1. Irlanda nu are obligații cu privire la acest cod sau la aplicarea sa. 

În ceea ce privește „manualul de imigrare” și exercitarea atribuțiilor de către funcționarii din 
sectorul imigrației, nu există o legislație comunitară aplicabilă. În legătură cu statele membre 
care aparțin spațiului Schengen, a fost adoptat Manualul practic al forțelor vamale de pază2 în 
2006. Acesta prevede, de asemenea, că toți călătorii au dreptul să fie informați cu privire la 
natura controlului și să fie tratați în mod profesional, amabil și politicos, în conformitate cu 
legislația internațională, comunitară și națională. Irlanda nu are obligații cu privire la acest 
manual sau la aplicarea sa. 

Nu intră în competențele Comisiei să intervină pe lângă autoritățile irlandeze în legătură cu 
aspectele operaționale ale controlului vamal, după cum rezultă din Protocolul (nr. 3) privind 
aplicarea anumitor aspecte ale articolului 14 din Tratatul de instituire a Comunității Europene 
în ceea ce privește Marea Britanie și Irlanda (1997). Presupusa lipsă a cunoașterii legislației 
comunitare aplicabile de către funcționarii irlandezi din sectorul imigrației este regretabilă, 
însă Irlanda trebuie să se asigure că funcționarii naționali din sectorul imigrației cunosc 
legislația națională și comunitară.

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 

2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către 
persoane (Codul Frontierelor Schengen), JO L 105, 13.4.2006 

2 Recomandarea Comisiei care stabilește un „Manual practic comun al forțele vamale de 
pază (Manualul Schengen)” servind autorităților competente ale statelor membre în 
controlul la frontiere efectuat asupra persoanelor (C(2006) 5186 final)


