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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0644/2011, adresată de Federico Filippini, de cetățenie italiană, privind 
procedurile de eliberare a permisului de ședere în Irlanda, care încalcă Directiva 
2004/38/CE

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este un cetățean italian care s-a mutat recent în Irlanda, din motive profesionale, 
împreună cu soția sa de cetățenie peruviană. În petiție, acesta protestează împotriva unei serii 
de formalități impuse de autoritățile irlandeze care ar limita și ar întârzia, fără motiv, libera 
circulație a cetățenilor europeni și a membrilor familiilor acestora, așa cum prevede 
Directiva 2004/38/CE din 29 aprilie 2004.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 octombrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 martie 2012

Petiționarul, cetățean italian, reclamă presupusele durate excesive ale procedurilor necesare 
pentru ca soția sa de cetățenie peruană să obțină o viză de intrare în Irlanda, specifică 
cetățenilor dintr-o țară terță care sunt membri ai familiei unui cetățean al UE, precum și 
documentele inutile care trebuie prezentate împreună cu cererea de permis de ședere. Acesta 
consideră că normele irlandeze contravin legislației UE privind libera circulație a cetățenilor 
UE.

Observațiile Comisiei

Articolul 21 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că orice 
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cetățean al Uniunii are dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre, sub 
rezerva limitărilor și condițiilor prevăzute de tratate și de dispozițiile adoptate în vederea 
aplicării acestora. Respectivele limitări și condiții se regăsesc în Directiva 2004/38/CE privind 
dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și 
membrii familiilor acestora.

În ceea ce privește vizele de intrare, așa cum se prevede la articolul 5 alineatul (2) din 
directivă, statele membre pot, atunci când cetățeanul UE își exercită dreptul la liberă circulație 
și ședere pe teritoriul acestora, să solicite membrului de familie care este cetățean al unei țări 
terțe să posede o viză de intrare. Statele membre trebuie să acorde acestor persoane toate 
facilitățile pentru a obține vizele necesare, care trebui eliberate în mod gratuit în cel mai scurt 
timp posibil și în cadrul unei proceduri accelerate.

În ceea ce privește documentele justificative care trebuie anexate la cererea de permis de 
ședere, articolul 10 alineatul (2) din directivă stabilește o listă exhaustivă a documentelor care 
pot fi solicitate de către statele membre pentru eliberarea unui permis de ședere. Această 
dispoziție conferă un efect juridic principiului de bază descris la considerentul 14 din 
directivă, care prevede că „documentele doveditoare cerute de autoritățile competente pentru 
eliberarea […] unui permis de ședere ar trebui să fie specificate pe larg, pentru a se evita ca 
practicile administrative sau interpretările divergente să constituie un obstacol 
disproporționat în calea exercitării dreptului de ședere de către cetățenii Uniunii și membrii 
familiilor acestora.”

În procesul de evaluare a conformității legislației irlandeze cu această directivă, Comisia și-a 
exprimat îngrijorarea în fața autorităților irlandeze cu privire la transpunerea celor două 
aspecte de mai sus, printre altele.

Autoritățile irlandeze au răspuns la 21 februarie și la 13 aprilie 2011 și au acceptat faptul că 
legislația irlandeză trebuie să fie modificată pentru a fi în conformitate cu aceste două aspecte.

Concluzie

O modificare care ar trebui să asigure că legislația irlandeză respectă pe deplin dispozițiile de 
mai sus ale legislației UE se află în stadiul final al adoptării. După ce va fi adoptată, Comisia 
va verifica dacă normele irlandeze modificate sunt în conformitate cu directiva.


