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Ref.: Petiția nr. 1094/2011, adresată de M. A., de cetățenie britanică, privind 
presupusa încălcare a Directivei 2004/38/CE de către Irlanda

1. Rezumatul petiției

Petiționarul arată că fiica sa a depus cerere de viză la consulatul irlandez din Zimbabwe 
pentru a se reuni cu tatăl său în Irlanda. Inițial, cererea de viză a fost refuzată, pe motiv că nu 
era însoțită de documente justificative. Ulterior, cererea a fost acceptată, însă a fost percepută 
o taxă de 15 dolari SUA pentru transmiterea dosarului în Africa de Sud. Serviciul pentru 
imigrări din Dublin (INIS) a solicitat petiționarului o serie de documente suplimentare, 
precum și dovada unei adrese care să poată fi verificată. Deși petiționarul a furnizat toate 
documentele solicitate, fiica sa nu a primit încă viză. Petiționarul consideră că Irlanda încalcă 
în mod flagrant prevederile Directivei 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii 
Uniunii și membrii familiilor acestora.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 ianuarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 martie 2012

Petiționarul se plânge de problemele pe care le-a întâmpinat în ceea ce privește cererea de 
viză de intrare în Irlanda pentru fiica sa, la consulatul Irlandei din Zimbabwe, precum și de 
întârzierile în eliberarea vizei.

Articolul 21 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că orice 
cetățean al Uniunii are dreptul de liberă circulație și de ședere pe teritoriul statelor membre, 
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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.

Așa cum se prevede la articolul 5 alineatul (2) din directivă, statele membre pot, atunci când 
cetățenii Uniunii își exercită dreptul de liberă circulație și ședere pe teritoriul acestora, să 
solicite membrilor de familie care nu dețin cetățenia unui stat membru să posede o viză de 
intrare. Așa cum a confirmat Curtea de Justiție a Uniunii Europene1, membrii de familie 
respectivi au nu numai dreptul de a intra pe teritoriul statului membru, ci și de a obține o viză 
de intrare în acest scop. Statele membre trebuie să acorde acestor persoane toate facilitățile 
pentru a obține vizele necesare, care trebuie eliberate gratuit, în cel mai scurt termen și pe 
baza unei proceduri accelerate.

Cu toate acestea, dreptul de a obține o viză de intrare nu este necondiționat, întrucât dreptul 
UE permite statelor membre să le interzică membrilor familiei unui cetățean al Uniunii să 
intre pe teritoriul lor, dacă aceștia reprezintă un risc pentru ordinea publică, securitatea 
publică sau sănătatea publică în temeiul capitolului VI din Directiva 2004/38/CE sau în caz de 
abuz de drept ori fraudă, cum ar fi căsătoria de conveniență.

Comisia a primit și o plângere direct din partea petiționarului. Comisia a răspuns acestei 
plângeri la 12 ianuarie 2012, furnizând analiza de mai sus a dreptului UE și a indicat că, 
potrivit informațiilor pe care le deține, deși normele irlandeze au transpus corect directiva, nu 
există nicio garanție că nu vor exista cazuri izolate de aplicare incorectă a normelor 
naționale/UE de către autoritățile naționale.

Concluzie

Petiționarul a informat Comisia, la 28 februarie 2012, că viza a fost, într-adevăr, acordată. 
Prin urmare, Comisia propune acum închiderea petiției. 

                                               
1 A se vedea, printre altele, hotărârea Curții din 31 ianuarie 2006 la cauza C-503/03 

Comisia/Spania (Rec. 2006, p. I-1097)


