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Θέμα: Αναφορά 0644/2011, του Federico Filippini, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τις διαδικασίες διαμονής στην Ιρλανδία που παραβιάζουν την οδηγία 
2004/38/ΕΚ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι ιταλός πολίτης που μετακόμισε πρόσφατα στην Ιρλανδία για 
επαγγελματικούς λόγους με την περουβιανή σύζυγό του. Καταγγέλλει μια σειρά διαδικασιών 
που απαιτούνται από τις ιρλανδικές αρχές, οι οποίες περιορίζουν και καθυστερούν, χωρίς 
λόγο, το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να 
κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα εντός της ΕΕ βάσει της οδηγίας 2004/38/ΕΚ της 
29ης Απριλίου 2004.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Οκτωβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012

Ο αναφέρων, ιταλικής ιθαγένειας, διαμαρτύρεται για τον υποτιθέμενο αδικαιολόγητο χρόνο 
διεκπεραίωσης της αίτησης που έχει υποβάλει για τη περουβιανή σύζυγό του με σκοπό την 
έκδοση ιρλανδικής θεώρησης εισόδου για μέλη της οικογενείας πολίτη της ΕΕ τα οποία δεν 
είναι υπήκοοι της ΕΕ καθώς και για τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσει μαζί 
με την αίτηση για την έκδοση κάρτας δελτίου διαμονής. Θεωρεί ότι οι ιρλανδικοί κανόνες 
αντιβαίνουν στη νομοθεσία της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής
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Το άρθρο 21 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει 
ότι κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο 
έδαφος των κρατών μελών, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών και των όρων που 
προβλέπονται στις Συνθήκες και των διατάξεων που θεσπίζονται για την εφαρμογή τους. Οι 
αντίστοιχοι περιορισμοί και προϋποθέσεις περιλαμβάνονται στην οδηγία 2004/38/ΕΚ σχετικά 
με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να 
κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών.

Όσον αφορά τις θεωρήσεις εισόδου, όπως ορίζει το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας, τα 
κράτη μέλη μπορούν, όταν πολίτης της ΕΕ ασκεί το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας 
και διαμονής στην επικράτειά της, να ζητήσουν από το μέλος της οικογένειας που είναι 
υπήκοος τρίτης χώρας να διαθέτει θεώρηση εισόδου. Τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν στα 
εν λόγω πρόσωπα πάσα διευκόλυνση για να αποκτούν τις απαραίτητες θεωρήσεις, οι οποίες 
πρέπει να εκδίδονται ατελώς, το συντομότερο δυνατόν και βάσει ταχείας διαδικασίας.

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά έγγραφα που πρέπει να επισυνάπτονται στην αίτηση για την 
έκδοση δελτίου διαμονής, το άρθρο 10 παράγραφος 2 της οδηγίας παραθέτει πλήρη κατάλογο 
με τα έγγραφα που μπορεί να ζητήσουν τα κράτη μέλη για την έκδοση του δελτίου διαμονής. 
Η εν λόγω διάταξη δίνει νομική ισχύ στη βασική αρχή που περιγράφεται στην αιτιολογική 
σκέψη 14 της οδηγίας βάσει της οποίας: «τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούν οι 
αρμόδιες αρχές για την έκδοση [...] δελτίου διαμονής θα πρέπει να προσδιορίζονται 
εξαντλητικά προκειμένου να αποφεύγονται αποκλίνουσες διοικητικές πρακτικές ή ερμηνείες 
ικανές να αποτελέσουν άνευ λόγου εμπόδιο στην άσκηση του δικαιώματος διαμονής των 
πολιτών της Ένωσης και των οικογενειών τους».

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης του ιρλανδικού δικαίου με την οδηγία, η 
Επιτροπή εξέφρασε τους προβληματισμούς της στις ιρλανδικές αρχές, μεταξύ άλλων, σχετικά 
με τη μεταφορά των δύο παραπάνω σημείων.

Οι ιρλανδικές αρχές απάντησαν στις 21 Φεβρουαρίου και στις 13 Απριλίου 2011 και 
παραδέχτηκαν ότι το ιρλανδικό δίκαιο πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε να συμμορφωθεί με 
αυτά τα δύο σημεία. 

Συμπέρασμα

Η τροποποίηση η οποία θα διασφαλίσει ότι το ιρλανδικό δίκαιο συμμορφώνεται με τις 
παραπάνω διατάξεις του δικαίου της ΕΕ βρίσκεται στο τελικό στάδιο της διαδικασίας 
έγκρισης. Από τη στιγμή που θα εγκριθεί, η Επιτροπή θα ελέγξει τη συμμόρφωση των 
τροποποιημένων ιρλανδικών κανόνων με την οδηγία. 


