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Комисия по петиции

30.9.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1192/2010, внесена от Ioannis Papaioannou, с гръцко гражданство, 
относно предполагаемо неспазване от страна на Република Ирландия на 
Директива 2004/38/ЕО от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на 
Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават 
свободно на територията на държавите-членки

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията живее в Обединеното кралство и е женен за руска гражданка, 
която притежава разрешение за пребиваване, издадено от Агенцията за граничен 
контрол на Обединеното кралство (Министерство на вътрешните работи). Двойката е 
искала да пътува в Ирландия, но според информацията в уеб сайта на ирландското 
посолство, съпругата на вносителя е трябвало да получи виза. Това противоречи на 
член 5, параграф 2 от Директива 2004/38/ЕО от 29 април 2004 г. относно правото на 
граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават 
свободно на територията на държавите-членки. Съгласно този член „от членовете на 
семейството, които не са граждани на държава-членка, се изисква само да притежават 
входна виза в съответствие с Регламент (ЕО) № 539/2001 или в съответствие с 
националното законодателство, когато това е необходимо. За целите на настоящата 
директива притежаването на валидната карта за пребиваване, посочена в член 10, 
освобождава тези членове на семейството от изискването за виза“.

2. Допустимост

Oбявена за допустима на 17 януари 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 септември 2011 г.
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Вносителят на петицията, гръцки гражданин, пребиваващ в Обединеното кралство и 
женен за руска гражданка, се оплаква, че ирландските закони не отговарят на член 5, 
параграф 2 от директивата, тъй като не освобождават от изискване за виза лице, 
притежаващо карта за пребиваване.

Наблюдения на Комисията

Член 21, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз гласи, че 
всеки гражданин на Съюза има право свободно да се движи и да пребивава в рамките 
на територията на държавите-членки при спазване на ограниченията и условията, 
предвидени в Договорите, и на мерките, приети за тяхното осъществяване. Съответните 
ограничения и условия се съдържат в Директива 2004/38/ЕО1.

Съгласно член 5, параграф 2 от директивата, притежаването на валидната карта за 
пребиваване, посочена в член 10, освобождава от изискването за виза членовете на 
семейството на гражданин на ЕС, които не са граждани на държава-членка и го 
придружават или се присъединяват към него в държава-членка, различна от тази, чийто 
гражданин е.

За да изпълни разпоредбите на Директива 2004/38/EО Ирландия е въвела Правила на 
Европейските общности (Свободно движение на хора) (№ 2) от 2006 г.

Съгласно член 4, параграф 3 от Правилата от 2006 г., разглеждан заедно с член 3, буква 
б), подточка iii) от Заповедта от 2006 г. относно Закона за имиграцията от 2004 г. 
(Визи), лице, което не е гражданин на ЕИП, трябва да притежава валидна ирландска 
виза, за да получи разрешение за влизане в Ирландия, освен ако той/тя не притежава 
валидна карта за пребиваване, издадена съгласно правило 7 от Правилата от 2006 г.

След като се свърза с ирландските органи във връзка с тяхната интерпретация на член 
5, параграф 2 от директивата, на 21 юни 2010 г. Комисията им изпрати писмо, в което 
са изброени всички проблемни въпроси, свързани с транспонирането на Директива 
2004/38/ЕО. На 24 ноември 2010 т. в Дъблин се проведе двустранна среща за обсъждане 
и изясняване на посочените недостатъци. След срещата, на 21 февруари 2011 г. 
ирландските органи изпратиха на Комисията своите наблюдения в официална писмена 
форма.

В своя отговор ирландските органи посочиха готовността си да премахнат 
ограничението за визи в случите, касаещи лица, които са доказали правата си на 
свободно движение пред органите на друга държава-членка.

Заповедта от 2009 г. относно Закона за имиграцията от 2004 г. (Визи) (№ 2) бе отменена 
със Заповед от 2011 г. относно Закона за имиграцията от 2004 г. (Визи) (S.I. No. 146 of 
2011), считано от 25 април 2011 г. Член 3, буква в) от заповедта понастоящем 
освобождава от изискването за виза за гражданите на трети страни, които са членове на 
                                               
1 Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото 

на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на 
територията на държавите–членки, OВ L 158 то 30 април 2004 г., стр. 77.
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семейството на гражданин на Съюза и притежават документ, наречен „карта за 
пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза“, съгласно посоченото в 
член 10 от Директива 2004/38/ЕО.

Заключение

Комисията счита, че понастоящем Ирландия напълно изпълнява изискванията на 
Директива 2004/38/EО относно свободното движение.


