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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0644/2011, którą złożył Federico Filippini (Włochy) w sprawie 
irlandzkich procedur uzyskiwania pozwolenia na pobyt, które naruszają 
dyrektywę 2004/38/WE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest obywatelem włoskim, który niedawno ze względów zawodowych 
przeprowadził się do Irlandii wraz ze swoją peruwiańską żoną. Protestuje on w związku z 
licznymi procedurami wymaganymi przez władze irlandzkie, które bez żadnego powodu 
ograniczają prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i 
pobytu w UE, wynikające z dyrektywy 2004/38/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r., lub opóźniają 
moment, w którym można z nich skorzystać.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 17 października 2011 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

Składający petycję, który jest obywatelem Włoch, skarży się z powodu rzekomo bezzasadnie 
długich procedur mających zastosowanie do jego pochodzącej z Peru żony, dotyczących 
uzyskania wizy uprawniającej do wjazdu na terytorium Irlandii pochodzących spoza UE 
członków rodzin obywateli Unii, oraz z powodu obowiązku składania niepotrzebnych 
dokumentów razem z wnioskiem o wydanie karty pobytowej. Jego zdaniem irlandzkie 
przepisy są sprzeczne z unijnym prawem w zakresie swobodnego przemieszczania się 
obywateli UE.
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Uwagi Komisji

Zgodnie z art. 21 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej każdy obywatel Unii ma 
prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw 
członkowskich, z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków ustanowionych w Traktatach i 
w środkach przyjętych w celu ich wykonania. Odnośne ograniczenia i warunki można znaleźć 
w dyrektywie 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich.

Jeśli chodzi o wizy uprawniające do wjazdu, zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywy państwa 
członkowskie mogą wymagać, aby będący obywatelem państwa trzeciego członek rodziny 
obywatela Unii korzystającego z prawa do swobodnego przemieszczania się i przebywania na 
ich terytorium, dysponował wizą wjazdową. Państwa członkowskie przyznają takim osobom 
wszelkie ułatwienia w uzyskaniu niezbędnych wiz, które muszą zostać wydane bezpłatnie, tak 
szybko, jak to jest możliwe, oraz na podstawie procedury przyspieszonej.

W odniesieniu do dokumentów uzupełniających, które należy dołączyć do wniosku o wydanie 
karty pobytowej, w art. 10 ust. 2 dyrektywy zawarta została wyczerpująca lista dokumentów, 
których przedstawienia mogą wymagać państwa członkowskie w celu wydania karty 
pobytowej. Ten przepis nadaje moc prawną podstawowej zasadzie opisanej w punkcie 14 
preambuły do dyrektywy, który stanowi: „Dokumenty uzupełniające wymagane przez 
właściwe władze w celu wydania […] karty pobytowej powinny być precyzyjnie określone, w 
celu uniknięcia rozbieżności w praktykach administracyjnych lub wykładni, stanowiącej 
zbytnią przeszkodę w korzystaniu z prawa pobytu obywateli Unii i członków ich rodziny”.

W trakcie procesu oceny zgodności prawa irlandzkiego z przedmiotową dyrektywą Komisja 
poinformowała irlandzkie władze o swoim zaniepokojeniu między innymi w odniesieniu do 
transpozycji dwóch wyżej wskazanych przepisów.

Władze Irlandii udzieliły odpowiedzi dnia 21 lutego i 13 kwietnia 2011 r., przyznając, że 
prawo irlandzkie wymaga zmiany pod kątem zapewnienia zgodności z tymi dwoma 
przepisami. 

Wniosek

Zmiana, która powinna doprowadzić do pełnej zgodności prawa irlandzkiego z wyżej 
wymienionymi przepisami UE, jest na końcowym etapie procesu przyjęcia. Po przyjęciu 
Komisja zweryfikuje, czy zmienione irlandzkie przepisy respektują przedmiotową dyrektywę. 


