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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0644/2011, ingediend door Federico Filippini (Italiaanse 
nationaliteit), over de procedures in Ierland voor het afgeven van een 
verblijfsvergunning overeenkomstig Richtlijn 2004/38/EG

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is een Italiaans staatsburger die kortgeleden samen met zijn Peruaanse vrouw 
verhuisd is naar Ierland vanwege zijn werk. Met het verzoekschrift protesteert hij tegen een 
aantal formaliteiten die hij van de Ierse autoriteiten moet vervullen en die het vrije verkeer 
van EU-burgers en hun familieleden, zoals voorzien in Richtlijn 2004/38/EG van 29 april 
2004, onnodig beperken en vertragen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 17 oktober 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012

Indiener, een Italiaans staatsburger, klaagt over de vermeende onredelijk lange tijd die het zijn 
Peruaanse echtgenote kost om een Iers inreisvisum voor gezinsleden van EU-burgers die niet 
de nationaliteit van een lidstaat hebben te verkrijgen en over onnodige documenten die 
moeten worden overgelegd bij de aanvraag van een verblijfskaart. Hij is van mening dat de 
Ierse regels in strijd zijn met het EU-recht inzake het vrije verkeer van EU-burgers.

Opmerkingen van de Commissie

In artikel 21, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie wordt 
bepaald dat iedere burger van de Unie het recht heeft vrij op het grondgebied van de lidstaten 
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te reizen en te verblijven, onder voorbehoud van de beperkingen en voorwaarden die bij de 
Verdragen en de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld. De respectieve 
beperkingen en voorwaarden zijn te vinden in Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van 
vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en 
hun familieleden.

Zoals bepaald in artikel 5, lid 2, van de richtlijn mogen lidstaten waar de EU-burger het recht 
van vrij verkeer en verblijf uitoefent, voor wat inreisvisa betreft, eisen dat het familielid met 
de nationaliteit van een derde land aan de inreisvisumplicht voldoet. De lidstaten moeten deze 
personen alle faciliteiten verlenen om de nodige visa te verkrijgen, die zo spoedig mogelijk 
via een versnelde procedure kosteloos moeten worden afgegeven.

Met betrekking tot de ondersteunende documenten die bij de aanvraag van een verblijfskaart 
moeten worden gevoegd, omvat artikel 10, lid 2, van de richtlijn een uitputtende lijst van 
documenten die de lidstaten kunnen eisen voor de afgifte van een verblijfskaart. Deze 
bepaling geeft rechtsgevolg aan het onderliggende beginsel dat wordt omschreven in 
overweging 14 van de richtlijn: "De door de bevoegde autoriteiten voor de afgifte van een 
(…) een verblijfskaart vereiste documenten dienen zeer gedetailleerd te worden 
gespecificeerd om te vermijden dat uiteenlopende administratieve praktijken of interpretaties 
een onnodige hindernis vormen voor de uitoefening van het recht van verblijf door burgers 
van de Unie en hun familieleden."

In het kader van de beoordeling van de overeenstemming van de Ierse wetgeving met de 
richtlijn, heeft de Commissie de Ierse autoriteiten vragen gesteld over, onder meer, de 
omzetting van de twee bovengenoemde kwesties.

De Ierse autoriteiten hebben op 21 februari en 13 april 2011 geantwoord en gaan ermee 
akkoord dat de Ierse wetgeving ten aanzien van deze twee kwesties moet worden aangepast.

Conclusie

Een wetswijziging die ervoor moet zorgen dat de Ierse wetgeving bovengenoemde bepalingen 
van de EU-wetgeving volledig respecteert, bevindt zich in de laatste fasen van aanneming.
Wanneer de wetswijziging is aangenomen, zal de Commissie controleren of de gewijzigde 
Ierse regels in overeenstemming zijn met de richtlijn.


