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Ref.:  Petiţia nr. 0855/2008, adresată de Marc Beke, de naţionalitate olandeză, privind 
atitudinea inumană a autorităţilor olandeze

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, resortisant olandez, arată că după ce a locuit cu soţia sa, resortisant venezuelian, 
în Aruba (Antilele Olandeze) până la sfârşitul anului 2007, a trebuit să revină în Olanda din 
motive de sănătate. Cu toate acestea, cererea soţiei sale de a-şi schimba permisul de şedere în 
Aruba cu un permis de şedere în Olanda a fost respinsă de către autorităţile de imigraţie. Deşi 
trecută în evidenţele autorităţilor districtuale din locul de reşedinţă, aceasta nu poate să obţină 
asigurarea de sănătate şi trebuie să părăsească ţara după trei luni. Solicitările de sprijin 
adresate parlamentului şi ministrului care răspunde de astfel de probleme au rămas fără 
rezultat. Soţiei petiţionarului i se cere mai întâi să încheie „testul de naturalizare” prin 
intermediul sistemului informatizat din ţara sa de origine. Petiţionarul evidenţiază faptul că 
erau căsătoriţi atunci când locuiau în Aruba şi că autorităţile districtuale din Olanda unde 
locuieşte la ora actuală au constatat că documentele lor de căsătorie sunt în regulă şi i-au 
înregistrat soţia. În consecinţă, solicită sprijinul Parlamentului European în vederea obţinerii 
permisului de şedere pentru aceasta.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 noiembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 februarie 2009

În temeiul dreptului comunitar, dispoziţiile referitoare la reîntregirea familiei sunt prevăzute 
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de Directiva 2003/86/CE1 şi Directiva 2004/38/CE2.

Directiva 2003/86/CE stabileşte condiţiile de exercitare a dreptului la reîntregirea familiei de 
către resortisanţii ţărilor terţe care sunt rezidenţi legali pe teritoriul statelor membre. Prin 
urmare, directiva nu se aplică membrilor familiei unui cetăţean al UE, după cum se stipulează 
în mod explicit la articolul 3 alineatul (3) din directivă. 

Conform articolului 3 alineatul (1) din Directiva 2004/38/CE, directiva se aplică doar 
cetăţenilor UE care se deplasează sau îşi au reşedinţa într-un stat membru, altul decât cel din 
care sunt resortisanţi şi membrilor familiilor acestora care îi însoţesc sau care li se alătură.

Cetăţenii UE care sunt rezidenţi ai statului membru din care sunt resortisanţi nu pot beneficia 
de drepturile conferite cetăţenilor UE care şi-au exercitat dreptul menţionat şi sunt rezidenţi ai 
altui stat membru.

În baza informaţiilor furnizate de petiţionar, nu există nicio prevedere comunitară care să se 
aplice situaţiei petiţionarului. În lipsa unei astfel de prevederi, autorităţile olandeze sunt 
singurele în măsură să stabilească reguli privind dreptul membrilor familiei resortisanţi ai 
unor ţări terţe de a se alătura propriilor cetăţeni. Având în vedere lipsa oricărei prevederi 
comunitare aplicabile în acest caz, Comisia nu deţine competenţa de a interveni sau de a 
examina în continuare petiţia.

                                               
1 Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei.
2 Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la 

liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor 
acestora.
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