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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0481/2007, adresată de William McLorn, de naționalitate britanică,
privind neglijența gravă și întârzierile autorităților de imigrare britanice referitor 
la eliberarea unui permis de ședere

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă o serie de întârzieri, omisiuni și inerție birocratică din partea autorităților 
de imigrare britanice care se ocupă de cererea sa privind un permis de ședere permanentă 
pentru soția sa, de naționalitate braziliană. Procesul de tratare a cererii durează de mai bine de 
18 luni, cu greșeli și omisiuni din partea funcționarilor responsabili. Acest lucru a avut 
repercusiuni grave, în special asupra libertății de circulație a cuplului, chiar și în cadrul 
Uniunii, din moment ce aceștia nu dispun de acte valabile care să le permită să părăsească țara 
(confiscate din motive administrative); acesta invocă, în favoarea sa, articolul 2 din Protocolul 
nr. 4 la Convenția europeană a drepturilor omului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 septembrie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informații
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Petiționarul, un cetățean britanic care locuiește în Marea Britanie împreună cu soția de 
naționalitate braziliană, reclamă faptul că autoritățile britanice i-au reținut pașaportul acesteia 
timp de 18 luni. Acesta consideră că autoritățile britanice i-au încălcat drepturile prevăzute în 
Protocolul nr. 4 la Convenția europeană a drepturilor omului.

Articolul 18 din Tratatul CE stipulează faptul că fiecare cetățean al Uniunii are dreptul la 
libera circulație și ședere pe teritoriul statelor membre, sub rezerva limitărilor și condițiilor
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prevăzute în tratat și a măsurilor adoptate pentru validarea acestuia. Respectivele limitări și 
condiții se regăsesc în Directiva 2004/38/CE privind dreptul la libera circulație și ședere pe 
teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora.

În conformitate cu dispozițiile articolului 3 alineatul (1) din Directiva 2004/38/CE, această 
directivă se aplică doar cetățenilor UE care se deplasează sau își au reședința într-un stat 
membru, altul decât cel al cărui resortisant este, precum și membrilor familiilor acestora care 
îi însoțesc sau li se alătură.

Cetățenii UE care își au reședința în statul membru ai cărui resortisanți sunt nu pot beneficia 
de drepturile acordate cetățenilor care și-au exercitat dreptul menționat mai sus și s-au mutat 
într-un alt stat membru. Însă Curtea Europeană de Justiție a extins acest tratament favorabil și 
în cazul acelor cetățeni UE care se întorc în statul membru de origine după ce și-au exercitat 
dreptul și au locuit într-un alt stat membru1, precum și în cazul acelor cetățeni ai Uniunii care 
și-au exercitat drepturile protejate de tratat într-un alt stat membru fără a avea reședința în acel 
stat2 (de exemplu, prin oferirea de servicii într-un alt stat membru fără a avea reședința 
acolo).

Întrucât petiția nu prezintă nicio indicație că petiționarul s-ar afla într-o situație acoperită de 
legislația comunitară privind dreptul la libera circulație și ședere (acesta locuiește în statul 
membru de naționalitate), acesta nu poate beneficia de drepturile acordate acelor cetățeni UE 
care și-au exercitat dreptul și s-au mutat într-un alt stat membru.

În absența legislației comunitare aplicabile, rămâne complet la latitudinea Marii Britanii să 
adopte reglementări privind dreptul membrilor familiei care provin din țări terțe de a se 
alătura cetățenilor săi.

În ceea ce privește pretinsa încălcare a drepturilor petiționarului în temeiul Protocolului nr. 4 
la Convenția europeană a drepturilor omului, Comisia nu deține nicio putere generală de a 
interveni în cazurile de încălcări ale drepturilor fundamentale, ci poate face acest lucru doar în 
cazul unei chestiuni privind dreptul comunitar. Pe baza informațiilor oferite, nu s-a putut 
stabili nicio legătură între situația descrisă și dreptul comunitar.

                                               
1 Hotărârile Curții din 7 iulie 1992 în cauza C-370/90 Singh (Rec.1992, p. I-4265) și din 

11 decembrie 2007 în cauza C-291/05 Eind (Rec. 2007, p. I-10719).
2 Hotărârea Curții din 11 iulie 2002 în cauza C-60/00 Carpenter (Rec.2002, p. I-6279).

Adlib Express Watermark


	777509ro.doc

