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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1192/2010 dėl to, kad Airijos Respublika tariamai nesilaiko 
2004 m. balandžio 29 d. Direktyvos 2004/83/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų 
šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, kurią 
pateikė Graikijos pilietis Ioannis Papaioannou

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas gyvena Jungtinėje Karalystėje ir yra susituokęs su Rusijos piliete, kuriai 
JK Pasienio tarnyba (Vidaus reikalų ministerija) suteikė leidimą gyventi šioje valstybėje 
narėje. Sutuoktinių pora ketina aplankyti Airiją, tačiau pagal Airijos ambasados interneto 
svetainėje pateiktą informaciją galima spręsti, kad peticijos pateikėjo žmonai reikia 
įvažiavimo į Airijos Respublikos teritoriją vizos, o tai prieštarauja 2004 m. balandžio 29 d. 
Direktyvos 2004/83/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi 
valstybių narių teritorijoje 5 straipsnio 2 daliai. Šiame straipsnyje teigiama, kad „Šeimos 
nariai, kurie nėra valstybės narės piliečiai, turi turėti įvažiavimo vizą pagal Reglamento (EB) 
Nr. 539/2001 nuostatas arba, kai taikytina, nacionalinės teisės aktus. Pagal šią direktyvą iš 
tokių šeimos narių, kurie turi 10 straipsnyje nurodytą galiojančią leidimo gyventi šalyje 
kortelę, nereikalaujama turėti vizos“.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. sausio 17 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 30 d.

„Peticijos pateikėjas, Jungtinėje Karalystėje su savo žmona iš Rusijos gyvenantis graikas, 
skundžiasi, kad Airijos įstatymai neatitinka direktyvos 5 straipsnio 2 dalies, nes jais leidimo 
gyventi šalyje kortelės turėtojas neatleidžiamas nuo vizos reikalavimo.
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Komisijos pastabos

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas 
Europos Sąjungos pilietis turi teisę laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje 
laikydamasis Sutartyse ir joms įgyvendinti priimtose nuostatose nustatytų apribojimų bei 
sąlygų. Atitinkamus apribojimus ir sąlygas galima rasti Direktyvoje 2004/38/EB1.

Pagal direktyvos 5 straipsnio 2 dalį iš ES piliečio šeimos narių, trečiosios valstybės piliečių, 
kurie lydi ES pilietį į kitą, ne jo pilietybės valstybę narę arba prie jo ten prisijungia ir kurie 
turi direktyvos 10 straipsnyje nurodytą galiojančią leidimo gyventi šalyje kortelę, 
nereikalaujama turėti vizos.

Siekdama laikytis Direktyvos 2004/38/EB nuostatų, 2006 m. Airija priėmė Europos Bendrijų 
(laisvo asmenų judėjimo) (Nr. 2) taisykles (angl. the European Communities (Free Movement 
of Persons) (No. 2) Regulations 2006). 

2006 m. taisyklių 4 straipsnio 3 dalyje, siejamoje su 2006 m. Įsakymo 2004 m. Imigracijos 
akto (vizos) 3 straipsnio b dalies iii punktu, nustatyta, kad asmuo, kuris nėra EEE pilietis, turi 
turėti galiojančią Airijos vizą, nes tik įvykdžius šią sąlygą jam suteikiamas leidimas įvažiuoti į 
Airiją, išskyrus atvejus, kai jis turi galiojančią leidimo gyventi šalyje kortelę, išduotą pagal 
2006 m. taisyklių 7 straipsnį.

Susisiekusi su Airijos valdžios institucijomis dėl to, kaip jos aiškina direktyvos 5 straipsnio 2 
dalį, 2010 m. birželio 21 d. Komisija nusiuntė Airijos valdžios institucijoms raštą, kuriame 
išdėstė visas Direktyvos 2004/38/EB perkėlimo į nacionalinę teisę problemas. 2010 m. 
lapkričio 24 d. Dubline surengtas dvišalis susitikimas, skirtas nustatytiems trūkumams aptarti 
ir išaiškinti. Po susitikimo Airijos valdžios institucijos 2011 m. vasario 21 d. Komisijai 
nusiuntė oficialias pastabas raštu.

Atsakydamos Airijos valdžios institucijos nurodė, kad nori atsisakyti vizos apribojimo tais 
atvejais, kai asmenys apibrėžia laisvo judėjimo teises atitinkamose kitos valstybės narės 
valdžios institucijose. 

Nuo 2011 m. balandžio 25 d. 2009 m. Įsakymo 2004 m. Imigracijos aktas (vizos) (Nr. 2) 
panaikintas 2011 m. Įsakymo 2004 m. Imigracijos aktu (vizos) (2011 m. S. I. Nr. 146) . 
Įsakymo 3 straipsnio c dalyje dabar nereikalaujama turėti vizą ne piliečiams, kurie yra 
Europos Sąjungos piliečio šeimos nariai ir turi dokumentą, kuris vadinamas „Sąjungos 
piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelė“, kaip nurodyta Direktyvos 2004/38/EB 
10 straipsnyje.

Išvada

Komisija mano, kad dabar Airija visapusiškai laikosi ES teisės – Direktyvos 2004/38/EB dėl 
                                               
1 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl 

Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių 
teritorijoje, OL L 158, 2004 4 30 d., p 77.
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laisvo judėjimo.“


