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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1094/2011 dėl to, kad Airija tariamai pažeidžia Direktyvą 
2004/38/EB, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietis M. A.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad jo duktė, norėdama atvykti pas Airijoje gyvenantį savo tėvą, 
Airijos konsulatui Zimbabvėje pateikė prašymą išduoti jai vizą. Iš pradžių prašymas atmestas 
tuo pagrindu, kad prie jo nebuvo pridėti patvirtinamieji dokumentai. Vėliau prašymas buvo 
priimtas ir sumokėtas 15 JAV dolerių mokestis už dokumentų išsiuntimą į Pietų Afriką. 
Dublino imigracijos tarnyba (INIS) paprašė peticijos pateikėjo pateikti daugiau papildomų 
dokumentų kartu su adresą patvirtinančiais įrodymais. Nors peticijos pateikėjas pateikė visus 
pareikalautus dokumentus, jo duktė vizos dar negavo. Peticijos pateikėjas mano, kad Airija 
šiukščiai pažeidžia Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos 
piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje nuostatas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. sausio 30 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 skundžiasi dėl problemų, kilusių Airijos konsulate Zimbabvėje dėl 
prašymo išduoti atvykimo vizą jo dukrai, taip pat dėl vėlavimo išduoti vizą.

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 nuostatose 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.

Kaip nurodyta direktyvos 5 straipsnio 2 dalyje, valstybės narės gali, jei ES pilietis naudojasi 
teise laisvai judėti ir gyventi jų teritorijoje, reikalauti, kad jo šeimos narys, kuris yra trečiosios 
šalies pilietis, turėtų atvykimo vizą. Kaip patvirtino Europos Sąjungos Teisingumo Teismas1, 
tokie šeimos nariai turi teisę ne tik patekti į tos valstybės narės teritoriją, bet ir gauti tam 
tikslui reikalingą atvykimo vizą. Valstybės narės turi suteikti tokiems asmenims visas 
galimybes gauti reikalingas vizas, ir jos turi būti nemokamai išduotos kuo greičiau ir skubos 
tvarka.

Tačiau teisė gauti atvykimo vizą nėra besąlygiška, nes pagal ES teisę valstybės narės gali 
uždrausti ES piliečių šeimos nariams atvykti į savo teritoriją, jei jie kelia grėsmę viešajai 
tvarkai, visuomenės saugumui ar visuomenės sveikatai, kaip apibrėžta Direktyvos 
2004/38/EB VI skyriuje, arba piktnaudžiavimo ar sukčiavimo atvejais, pavyzdžiui, fiktyvios 
santuokos atvejais.

Komisija taip pat gavo asmeninį peticijos pateikėjo skundą. Ji išsiuntė atsakymą 2012 m. 
sausio 12 d., kuriame pateikė pirmiau pateiktą ES teisės aktų analizę ir nurodė kad, 
atsižvelgiant į jos turimą informaciją, nors pagal Airijos taisykles direktyva buvo teisingai 
perkelta į nacionalinę teisę, negalima užtikrinti, kad nebus tokių atskirų atvejų, kai 
nacionalinės institucijos neteisingai taikys ES ir (arba) nacionalines taisykles.

Išvada

Peticijos pateikėjas 2012 m. vasario 28 d. pranešė Komisijai, kad viza tikrai buvo išduota. 
Todėl Komisija pasiūlys baigti nagrinėti šį skundą.“ 

                                               
1 Žr., inter alia, 2006 m. sausio 31 d. Teismo sprendimą byloje C-503/03, Komisija prieš Ispaniją

(Rink. 2006, p. 1-1097).


