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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0644/2011, внесена от Federico Filippini, с италианско
гражданство, относно процедури за пребиваване в Ирландия в 
нарушение на Директива 2004/38/ЕО

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е италиански гражданин, който неотдавна се е преместил в 
Ирландия поради причини, свързани с работата, заедно със съпругата си, която е 
перуанска гражданка. Той протестира срещу редица процедури, изисквани от 
ирландските органи, с които неоснователно се ограничава и забавя предоставянето на 
правото на граждани на Съюза и членове на техните семейства да се движат и да 
пребивават свободно в рамките на ЕС съгласно Директива 2004/38/ЕО от 29 април 
2004 г.

2. Допустимост

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

3. Отговор от Комисията, получен на 16 март 2012 г.

Вносителят на петицията, с италианско гражданство, се оплаква от неразумно дългите 
срокове за обработка на документи, изисквани за съпругата му с перуанско 
гражданство, за да получи входна виза за Ирландия за членове на семейството на 
граждани на ЕС, които са граждани на трети страни, както и за ненужните документи, 
изисквани заедно със заявлението за карта за местопребиваване. Той счита, че 
ирландските правила противоречат на правото на ЕС относно свободното движение на 
граждани на ЕС.
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Съгласно член 21, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
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 могат да бъдат намерени в Директива 2004/38/ЕО относно 
правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да 
пребивават свободно на територията на държавите членки.

Относно входните визи, съгласно член 5, параграф 2 от директивата, при упражняване 
на правото на гражданин на ЕС да се движи и да пребивава свободно на територията на 
държава членка, въпросната държава членка може да изиска от член на семейството, 
който е гражданин на трета страна, да притежава входна виза. Държавите членки 
трябва да осигуряват на такива лица всички необходими улеснения за получаване на 
необходимите визи, които се издават безплатно, в най-кратък срок и въз основа на 
ускорена процедура.

Относно подкрепящите документи, които се прилагат към заявлението за карта за 
местопребиваване, член 10, параграф 2 от директивата дава изчерпателен списък с 
документи, които държавите членки могат да изискват за издаването на карта за 
пребиваване. Тази разпоредба придава правна сила на залегналия принцип, описан в 
съображение 14 от директивата, който гласи, че „[и]зискваните от компетентните 
власти оправдателни документи за издаването на [...] карта за пребиваване следва да 
бъдат указани изчерпателно, за да се избегнат различията между 
административните практики или тълкувания, които представляват неправомерна 
пречка пред упражняването на правото на пребиваване от страна на гражданите на 
Съюза и членовете на техните семейства.“

В процеса на оценка на съответствието на ирландското право с тази директива 
Комисията изрази пред ирландските органи своята загриженост относно 
транспонирането на горните две разпоредби, наред с други.

Ирландските органи са отговорили на 21 февруари и на 13 април 2011 г. и са приели, че 
ирландският закон трябва да бъде изменен, за да се съобрази с тези две разпоредби. 

Заключение

Изменението, което следва да гарантира, че ирландското право се съобразява напълно с 
горните разпоредби на правото на ЕС, се намира в последния си етап на приемане. След 
като изменението бъде прието, Комисията ще провери дали изменените ирландски 
правила съответстват на директивата. 


