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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1192/2010, adresată de Ioannis Papaioannou, de cetățenie elenă, 
privind presupusa nerespectare de către Republica Irlanda a Directivei 
2004/38/CE din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere 
pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor 
acestora

1. Rezumatul petiției

Petiționarul locuiește în Regatul Unit și este căsătorit cu o femeie de cetățenie rusă, care 
deține un permis de ședere eliberat de UK Border Agency (Home Office – Ministerul de 
Interne). Cuplul dorește să călătorească în Irlanda, dar conform informațiilor furnizate pe site-
ul ambasadei irlandeze, soția petiționarului are nevoie de o viză pentru aceasta, ceea ce 
contravine articolului 5 alineatul (2) din Directiva 2004/38/CE din 29 aprilie 2004 privind 
dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și 
membrii familiilor acestora. Articolul stipulează că „Membrilor de familie care nu au 
cetățenia unui stat membru li se cere numai să posede o viză de intrare în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 539/2001 sau, dacă este cazul, cu legislația internă. În sensul prezentei 
directive, deținerea permisului de ședere valabil menționat la articolul 10 scutește membrii de 
familie de obligația de a obține o viză”.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 ianuarie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 septembrie 2011

Petiționarul, cetățean grec care locuiește în Regatul Unit împreună cu soția sa de cetățenie 
rusă, reclamă că legile irlandeze nu sunt în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din 
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directivă, întrucât acestea nu îl scutesc pe titularul unui permis de ședere de obligația de a 
deține o viză.

Observațiile Comisiei

Articolul 21 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că orice 
cetățean al Uniunii are dreptul de liberă circulație și de ședere pe teritoriul statelor membre, 
sub rezerva limitărilor și condițiilor prevăzute de tratate și de dispozițiile adoptate în vederea 
aplicării acestora. Respectivele limitări și condiții sunt prevăzute de Directiva 2004/38/CE1.

Articolul 5 alineatul (2) din respectiva directivă prevede că deținerea permisului de ședere 
valabil menționat la articolul 10 al respectivei directive îl scutește pe posesor de cerința unei 
vize pentru membrii familiei unui cetățean comunitar dintr-o țară terță, care îl însoțesc sau i se 
alătură cetățeanului respectiv într-un alt stat membru decât cel în care acesta este resortisant.

Pentru a respecta dispozițiile Directivei 2004/38/CE, Irlanda a asigurat intrarea în vigoare a 
Regulamentului nr. 2/2006 privind libera circulație a persoanelor în Comunitățile Europene 
[European Communities (Free Movement of Persons) (No. 2) Regulations 2006]. 

Regulamentul 4 alineatul (3) din Regulamentul 2006, coroborat cu articolul 3 litera (b) 
punctul (iii) din Ordinul din 2006 privind vizele, de aplicare a Legii din 2004 privind 
imigrația [Immigration Act 2004 (Visas) Order 2006], prevede că o persoană care nu este un 
cetățean al SEE trebuie să dețină o viză valabilă pentru Irlanda, ca o condiție pentru a-i putea 
fi acordată permisiunea de a intra pe teritoriul Irlandei, cu excepția cazului în care această 
persoană este titularul unui permis de ședere valabil, în conformitate cu regulamentul 7 din 
Regulamentul 2006.

În urma contactării autorităților irlandeze în legătură cu interpretarea acestora privind 
articolul 5 alineatul (2) al directivei, la 21 iunie 2010, Comisia a transmis autorităților 
irlandeze o scrisoare în care specifică toate aspectele problematice de transpunere a Directivei 
2004/38/CE. La 24 noiembrie 2010, a avut loc la Dublin o întâlnire bilaterală pentru a discuta 
și clarifica deficiențele identificate. În urma reuniunii, la 21 februarie 2011, autoritățile 
irlandeze au transmis Comisiei observațiile oficiale scrise.

În răspunsul lor, autoritățile irlandeze și-au exprimat intenția de a renunța la restricția de viză 
în cazul persoanelor care și-au obținut dreptul la liberă circulație de la autoritățile competente 
dintr-un alt stat membru. 

La 25 aprilie 2011, Ordinul nr. 2/2009 privind vizele, de aplicare a Legii din 2004 privind 
imigrația [Immigration Act 2004 (Visas) (No. 2) Order 2009] a fost revocat prin Ordinul 2011 
privind vizele, de aplicare a Legii din 2004 privind imigrația [Immigration Act 2004 (Visas) 
Order 2011] (S.I. nr. 146 din 2011). În prezent, articolul 3 litera (c) al ordinului îi scutește de 
obligația de a deține o viză pe resortisanții străini care sunt membri de familie ai unui cetățean 
al Uniunii și titulari ai unui document intitulat „Permis de ședere de membru de familie pentru 
                                               
1 Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 

privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii 
Uniunii și membrii familiilor acestora, JO L 158, 30.4.2004, p. 77. 
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un cetățean al Uniunii”, în conformitate cu articolul 10 al Directivei 2004/38/CE.

Concluzii

Comisia consideră că Irlanda respectă acum pe deplin legislația UE, respectiv Directiva 
2004/38/CE privind libera circulație.


