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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0644/2011, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Federico 
Filippini, par uzturēšanās atļaujas piešķiršanas procedūrām Īrijā, pārkāpjot 
Direktīvas 2004/38/EK noteikumus

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, Itālijas pilsonis, kopā ar savu sievu, Peru valstspiederīgo, darba dēļ
nesen pārcēlies uz Īriju. Viņš protestē pret vairākām procedūrām, ko prasījušas pildīt Īrijas 
varas iestādes, tādējādi bez iemesla ierobežojot un kavējot īstenot 2004. gada 29. aprīļa 
Direktīvā 2004/38/EK noteiktās Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesības brīvi 
pārvietoties un uzturēties ES teritorijā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 17. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 16. martā

Lūgumraksta iesniedzējs, Itālijas valstspiederīgais, izsaka iebildumus par, iespējams, 
nepamatoti ilgu apstrādes laiku, lai viņa sieva, Peru valstspiederīgā, saņemtu Īrijas ieceļošanas 
vīzu ES pilsoņu ģimenes locekļiem, kuri nav ES valstspiederīgie, un par nevajadzīgiem 
dokumentiem, kas jāiesniedz kopā ar pieteikumiem uzturēšanās atļaujas saņemšanai. Viņš 
uzskata, ka Īrijas noteikumi ir pretrunā ES tiesību aktiem par ES pilsoņu brīvu pārvietošanos.

Komisijas komentāri

Līguma par Eiropas Savienības darbību 21. panta 1. punktā paredzēts, ka ikvienam Eiropas 
Savienības pilsonim ir tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot dalībvalstīs, ievērojot Līgumos 
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noteiktos ierobežojumus un nosacījumus, kā arī to īstenošanai paredzētos pasākumus.
Attiecīgie ierobežojumi un nosacījumi ir atrodami Direktīvā 2004/38/EK par Savienības 
pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā.

Attiecībā uz ieceļošanas vīzām, kā paredzēts direktīvas 5. panta 2. punktā, gadījumā, kad ES 
pilsonis īsteno tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot tās teritorijā, šī pilsoņa ģimenes loceklim, 
kurš ir trešās valsts valstspiederīgais, dalībvalstis var pieprasīt ieceļošanas vīzu. Dalībvalstīm 
ir jāpiešķir šādām personām visi atvieglojumi, lai tās iegūtu vajadzīgās vīzas, kuras jāizsniedz 
bez maksas pēc iespējas drīzāk un izmantojot paātrinātu procedūru.

Attiecībā uz papildu dokumentiem, kas jāpievieno pieteikumam uzturēšanās atļaujas 
saņemšanai, direktīvas 10. panta 2. punktā minēts izsmeļošs to dokumentu saraksts, kurus 
dalībvalstis var pieprasīt nolūkā izsniegt uzturēšanās atļauju. Šis noteikums sniedz juridisku 
spēku pamatā esošajam principam, kas aprakstīts direktīvas 14. apsvērumā un kurā noteikts, 
ka „[b]ūtu skaidri jānorāda, kādi dokumenti kompetentajām iestādēm ir vajadzīgi [..] 
uzturēšanās atļaujas izdošanai, lai novērstu atšķirības administratīvajā praksē vai dažādas 
interpretācijas, kas radītu nevajadzīgu šķērsli, Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes 
locekļiem īstenojot uzturēšanās tiesības”.

Novērtējot Īrijas tiesību aktu atbilstību direktīvai, Komisija cita starpā Īrijas varas iestādēm 
izvirzīja tās bažas par abu iepriekš minēto jautājumu transponēšanu.

Īrijas varas iestādes atbildēja 2011. gada 21. februārī un 13. aprīlī un piekrita tam, ka Īrijas 
tiesību aktus nepieciešams grozīt, lai tie atbilstu šiem abiem jautājumiem.

Secinājums

Norisinās pēdējais posms, lai pieņemtu grozījumu, kas nodrošinās to, ka Īrijas tiesību akti 
pilnībā ievēro iepriekš minētos ES tiesību aktu noteikumus. Kad tas tiks pieņemts, Komisija 
pārbaudīs grozīto Īrijas noteikumu atbilstību direktīvai.


