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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Petiţia nr. 0159/2006, adresată de Ashley Binamungu, de naţionalitate britanică, în 
numele organizaţiei „Mirese fără Frontiere”, având ca obiect dreptul soţiilor străine la 
reşedinţă în Regatul Unit

1. Rezumatul petiţiei

În numele organizaţiei de mai sus, petiţionara solicită măsuri din partea Parlamentului 
European pentru a asigura respectarea de către autorităţile britanice a prevederilor Directivei 
2004/38/CE privind dreptul cetăţenilor Uniunii şi al membrilor de familie ai acestora de a 
circula şi rezida liber pe teritoriul statelor membre, arătând că autorităţile britanice cer, în 
prezent, ca soţiile străine să se întoarcă în ţările lor de origine şi să solicite permise de 
reşedinţă de la autorităţile consulare britanice de acolo. Petiţionara arată că, în numeroase 
cazuri, ţările terţe în cauză nu sunt sigure, iar în afară de aceasta, şederea acolo, pe orice 
perioadă de timp, ridică probleme practice şi financiare majore. În sfârşit, ea pune sub semnul 
întrebării logica prevederilor directivei privind dreptul de a desfăşura o activitate lucrativă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 iunie 2006. S-au solicitat informaţii Comisiei în conformitate cu 
articolul 192, alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 23 martie 2007.

Rezumatul faptelor

Petiţionara, care este o rezidentă britanică şi acţionează în numele organizaţiei mai sus 
menţionate, arată că autorităţile britanice cer, în prezent, ca soţiile străine ale căror cereri de 
azil au fost respinse să se întoarcă în ţările lor de origine şi să solicite permise de reşedinţă de 
la autorităţile consulare britanice de acolo. Ea arată că, în numeroase cazuri, ţările terţe în 
cauză nu sunt sigure, nici pentru soţie, nici pentru cetăţeanul UE. În afară de aceasta, dorinţa 
de reunificare a familiei prin însoţirea temporară sau permanentă a soţiilor în respectivele ţări 
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terţe ridică probleme legale, practice şi financiare majore.
Ea îşi bazează petiţia pe articolul 6 al Tratatului privind Uniunea Europeană coroborat cu 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale. 
Ea face referinţă la articolele 17 şi 18 ale Tratatului CE şi la Directiva 2004/38/CE din 29 
aprilie 2004 privind dreptul cetăţenilor Uniunii şi al membrilor de familie ai acestora de a 
circula şi rezida liber pe teritoriul statelor membre şi atrage atenţia asupra faptului că această 
Directivă acordă mai multă protecţie dreptului la o viaţă de familie al altor rezidenţi UE decât 
cel oferit rezidenţilor britanici din Regatul Unit prin legea naţională.   

Legislaţie

Reglementarea dreptului la reunificarea familiei al cetăţenilor UE cu soţiile lor în propriile 
state membre, care este obiectul întrebării petiţionarei, este competenţa respectivului stat 
membru.

Legea comunitară şi, în special, Directiva 2004/38/CE din 29 aprilie 2004 se aplică numai 
atunci când reunificarea familiei cu soţiile lor este dorită de cetăţenii UE care îşi exercită 
dreptul de a circula şi rezida liber într-un stat membru altul decât propriul lor stat. Articolul 5 
al acestei Directive prevede că membrilor de familie care nu sunt rezidenţi ai unui stat 
membru li se va solicita să deţină o viză de intrare în concordanţă cu Regulamentul (CE) nr. 
539/2001 sau, unde este cazul, cu legea naţională. Articolul 5 prevede, de asemenea, că în 
scopurile acestei Directive, posesia unei cărţi de reşedinţă valide menţionată în articolul 10 va 
scuti respectivii membri de familie de la cerinţa de viză şi că statele membre vor acorda 
acestor persoane toate facilităţile pentru a obţine vizele în cauză, care vor fi emise în mod 
gratuit şi pe baza unei proceduri accelerate. Viza de intrare va fi acordată acestor rezidenţi din 
ţări terţe numai la prezentarea unui paşaport valid, a unui document care atestă existenţa 
relaţiei de familie cu cetăţeanul UE şi, unde este cazul, a certificatului de înregistrare al 
cetăţeanului UE pe care îl însoţesc sau căruia i se alătură.

Concluzie

Comisia, prin urmare, nu poate interveni în ceea ce priveşte condiţiile aplicabile în 
conformitate cu legislaţia din Regatul Unit privind dreptul la reunificarea familiei al 
cetăţenilor UE care, la fel ca petiţionara, nu şi-au utilizat dreptul de liberă circulaţie în cadrul 
UE.

Totuşi, dacă petiţionara consideră că drepturile sale fundamentale – astfel precum stabilite 
prin Convenţia Europeană a Drepturilor Fundamentale – au fost violate, ea poate, după 
epuizarea tuturor mijloacelor interne, să se adreseze Curţii Europene a Drepturilor Omului 
pentru a îndrepta situaţia. 


