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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0644/2011 dėl leidimo gyventi Airijoje išdavimo tvarkos pagal 
Direktyvą 2004/38/EB, kurią pateikė Italijos pilietis Federico Filippini

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas yra Italijos pilietis, neseniai su žmona, Peru piliete, išvykęs gyventi ir 
dirbti į Airiją. Peticijoje piktinamasi Airijos institucijų taikomais formalumais, dėl kurių 
apribojamas ir suvaržomas laisvas Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių judėjimas, įtvirtintas 
2004 m. balandžio 29 d. Direktyvoje 2004/38/EB.

2. Priimtinumas

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

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. kovo 16 d.

„Peticijos pateikėjas, Italijos pilietis, skundžiasi dėl tariamai nepagrįstai ilgų procedūrų, 
taikomų jo žmonai, Peru pilietei, norint gauti atvykimo į Airiją vizą ES piliečių šeimos 
nariams, kurie nėra ES piliečiai, ir dėl nereikalingų dokumentų, kuriuos reikia pateikti teikiant 
prašymą leidimo gyventi šalyje kortelei gauti. Jis mano, kad Airijoje taikomos taisyklės 
prieštarauja laisvą ES piliečių judėjimą reglamentuojantiems ES teisės aktams.

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 priemonėse nustatytų apribojimų bei 
sąlygų. Atitinkami apribojimai ir sąlygos nustatyti Direktyvoje 2004/38/EB dėl Sąjungos 
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piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje.

Dėl įvažiavimo vizų, kaip nurodyta direktyvos 5 straipsnio 2 dalyje, jei ES pilietis naudojasi 
teise laisvai judėti ir gyventi kurios nors valstybės narės teritorijoje, ta valstybė narė gali 
reikalauti, kad jo šeimos narys, kuris yra trečiosios šalies pilietis, turėtų įvažiavimo vizą. 
Valstybės narės turi suteikti tokiems asmenims visas galimybes gauti reikalingas vizas, ir jos 
turi būti išduodamos nemokamai ir kuo greičiau, taikant skubos tvarką.

Dėl dokumentų, kuriuos reikia pridėti pateikiant prašymą leidimo gyventi šalyje kortelei 
gauti, išsamus dokumentų, kurių valstybės narės gali reikalauti išduodamos leidimo gyventi 
šalyje kortelę, sąrašas nurodytas direktyvos 10 straipsnio 2 dalyje. Šia nuostata direktyvos 
14 konstatuojamoje dalyje nurodytam pagrindiniam principui, kuriuo teigiama, kad 
„[p]atvirtinantieji dokumentai, kurių kompetentingos institucijos reikalauja registracijos 
sertifikatui arba leidimo gyventi šalyje kortelei išduoti, turėtų būti išsamiai apibrėžti, kad būtų 
išvengta skirtingos administracinės praktikos ar interpretavimo, kas sudarytų bereikalingą 
kliūtį Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių naudojimuisi gyvenimo šalyje teise“, suteikiama 
teisinė galia.

Įvertindama Airijos teisės aktų atitiktį direktyvai, Komisija, be kita ko, išreiškė susirūpinimą 
Airijos valdžios institucijomis dėl pirmiau minėtų dviejų klausimų perkėlimo į nacionalinę 
teisę.

2011 m. vasario 21 d. ir balandžio 13 d. Airijos valdžios institucijos atsiuntė atsakymus, 
kuriuose pripažino, kad, siekiant laikytis teisės aktų šių dviejų klausimų atžvilgiu, reikia iš 
dalies pakeisti Airijos teisės aktus. 

Išvada

Pakeitimas, kuriuo būtų užtikrinama, kad Airijos teisės aktais būtų visiškai paisoma minėtų 
ES teisės aktų nuostatų, netrukus bus priimtas. Kai jis bus priimtas, Komisija patikrins, ar iš 
dalies pakeistos Airijos taisyklės atitinka direktyvą“.


