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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0644/2011 af Federico Filippini, italiensk statsborger, om proceduren 
for udstedelse af opholdstilladelse i Irland og anvendelsen af direktiv 2004/38/EF

1. Sammendrag

Andrageren er en italiensk statsborger, der for nylig er flyttet til Irland af arbejdsmæssige 
grunde sammen med sin hustru, der er peruviansk statsborger. Andrageren protesterer over, at 
de irske myndigheder kræver en række formaliteter, som efter hans mening begrænser og 
unødigt forsinker europæiske borgeres og deres familiemedlemmers frie bevægelighed i 
henhold til direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. oktober 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 16. marts 2012.

"Andrageren, der er italiensk statsborger, klager over de påståede urimelige behandlingstider, 
som er nødvendige for, at hans peruvianske hustru kan opnå et irsk indrejsevisum for EU-
borgeres familiemedlemmer fra lande uden for EU, og over unødvendige dokumenter, der 
skal vedlægges ansøgninger om opholdstilladelse. Han mener, at de irske regler er i strid med 
EU-lovgivningen om EU-borgeres frie bevægelighed.

Kommissionens bemærkninger

Det fastlægges i artikel 21, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, at 
enhver unionsborger har ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område med 
de begrænsninger og på de betingelser, der er fastsat i traktaterne og 
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gennemførelsesbestemmelserne hertil. De respektive begrænsninger og betingelser findes i 
direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes område.

Hvad angår indrejsevisa, kan medlemsstater i henhold til direktivets artikel 5, stk. 2, hvor EU-
borgeren udøver sin ret til at færdes og opholde sig frit i den pågældende medlemsstat, kræve, 
at familiemedlemmer, der ikke er statsborgere i en medlemsstat, er i besiddelse af et 
indrejsevisum. Medlemsstaterne skal bistå disse personer med henblik på udstedelsen af de 
nødvendige visa, som udstedes så hurtigt som muligt efter en hasteprocedure og er gratis.

Hvad angår støttedokumenter, der skal vedlægges en ansøgning om opholdstilladelse, 
fastsættes der i artikel 10, stk. 2, i direktivet en udtømmende liste over dokumenter, som 
medlemsstater kan kræve for at udstede opholdstilladelsen. Denne bestemmelse giver 
retsvirkning til det underliggende princip, der er beskrevet i betragtning 14 i direktivet, hvor 
det fastsættes, at "[d]e dokumenter, som de kompetente myndigheder kræver for at udstede 
[…] et opholdskort, bør være klart defineret for at undgå forskellig administrativ praksis eller 
forskellige fortolkninger, der kan udgøre en urimelig hindring for unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers udøvelse af opholdsretten."

I forbindelse med vurderingen af den irske lovgivnings overensstemmelse med direktivet gav 
Kommissionen udtryk for sine bekymringer over bl.a. de irske myndigheder og over 
gennemførelsen af de to ovenstående spørgsmål.

De irske myndigheder svarede den 21. februar og den 13. april 2011 og accepterede, at den 
irske lovgivning skal ændres for at være i overensstemmelse med disse to spørgsmål. 

Konklusion

En ændring, der skal sikre, at den irske lovgivning fuldt ud respekterer ovenstående 
bestemmelser i EU-lovgivningen, er i gennemførelsens sidste fase. Når ændringen er 
vedtaget, vil Kommissionen kontrollere, at de ændrede irske regler er i overensstemmelse 
med direktivet."


