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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a aplicação da Directiva 2004/38/CE relativa ao direito de livre circulação e 
residência dos cidadãos da União e dos membros das suas famílias no território dos 
Estados-Membros
(2008/2184(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 18.º do Tratado CE e o artigo 45.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia (a Carta dos Direitos Fundamentais),

– Tendo em conta a Directiva 2004/38/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de 
Abril de 2004, relativa ao direito de livre circulação e residência dos cidadãos da União e 
dos membros das suas famílias no território dos Estados-Membros1,

– Tendo em conta a sua resolução de 15 de Novembro de 2007 sobre a aplicação da 
Directiva 2004/38/CE2, que convidou a Comissão a apresentar urgentemente uma 
avaliação exaustiva da aplicação da Directiva e da sua transposição correcta pelos 
Estados-Membros, bem como quaisquer propostas necessárias, e encarregou ainda a 
comissão parlamentar competente de efectuar uma avaliação dos problemas de 
transposição desta Directiva, destacando as melhores práticas e identificando as medidas 
susceptíveis de conduzir a discriminações entre cidadãos europeus, e abordar a questão da 
liberdade de circulação,

– Tendo em conta o Documento de Trabalho da Comissão das Liberdades Cívicas, da 
Justiça e dos Assuntos Internos de 13 de Junho de 20083, o questionário enviado aos 
parlamentos nacionais dos Estados-Membros e a informação recolhida,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos sobre a visita aos centros de detenção para requerentes de asilo e 
imigrantes, que se encontram fechados na Bélgica4, 

– Tendo em conta a sua resolução de 10 de Julho de 2008 sobre o recenseamento dos rom
com base na origem étnica em Itália5, o parecer dos seus Serviços Jurídicos sobre a 
compatibilidade de sanções agravantes para cidadãos da UE em situação irregular num 
Estado-Membro e o relatório sobre a Delegação LIBE à Itália6,

– Tendo em conta o relatório da Comissão, de 15 de Fevereiro de 2008, intitulado "Quinto 
relatório sobre a cidadania da União (1 de Maio de 2004 - 30 de Junho de 2007)" 
(COM(2008)0085),

                                               
1 JO L 158 de 30.4.2004, p. 77.
2 JO C 282 E de 6.11.2008, p. 428.
3 PE407.933v01-00.
4 PE404.465v02-00.
5 Textos aprovados, P6_TA(2008)0361.
6 PE414.169v02-00.
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– Tendo em conta o 25.º Relatório Anual da Comissão, de 18 de Novembro de 2008, sobre 
o Controlo da Aplicação do Direito Comunitário (2007) (COM(2008)0777),

– Tendo em conta o relatório da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia 
intitulado "Homofobia e Discriminação com base na Orientação Sexual na União 
Europeia",

– Tendo em conta o Relatório da Comissão ao Parlamento e ao Conselho, de 10 de 
Dezembro de 2008, sobre a aplicação da Directiva 2004/38/CE relativa ao direito de livre 
circulação e residência dos cidadãos da União e dos membros das suas famílias no 
território dos Estados-Membros (COM(2008)0840) (Relatório da Comissão),

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho “Justiça e Assuntos Internos”, de 27 de 
Novembro de 2008, sobre a “Livre circulação de pessoas: abusos do direito à livre 
circulação e fraudes",

– Tendo em conta os acórdãos do Tribunal de Justiça Europeu (TJE) relacionados com a 
livre circulação, como por exemplo os processos C-127/08 (processo Metock), C-33/07 
(processo Jipa) e C-524/06 (processo Huber),

– Tendo em conta o artigo 45.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos e o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A6-0000/2009),

A. Considerando que, de acordo com o Quinto relatório sobre a cidadania da União, em 1 de 
Janeiro de 2006, cerca de 8,2 milhões de cidadãos da União Europeia exerciam o seu 
direito de residir noutro Estado-Membro e considerando que milhões de cidadãos da UE
viajam todos os anos dentro da União,

B. Considerando que a livre circulação é inerente ao conceito de cidadania da União e que 
representa um dos direitos fundamentais reconhecidos aos cidadãos da União por força 
dos Tratados,

C. Considerando que a Directiva 2004/38/CE implementa os princípios consagrados nos 
Tratados ao prever que os cidadãos da União podem circular livremente em todo o 
território da União, em conjunto com os membros da sua família, independentemente do 
seu país de proveniência,

D. Considerando que foi exigida aos Estados-Membros a transposição da Directiva 
2004/38/CE até 30 de Abril de 2006, e que a Comissão deveria publicar o seu relatório 
sobre a aplicação da Directiva até 30 de Abril de 2008, 

E. Considerando que, quase cinco anos após a adopção da Directiva 2004/38/CE, a 
informação sobre a sua transposição e aplicação prática começa finalmente a estar 
disponível, muito embora com algum atraso em relação aos prazos estabelecidos na 
Directiva,

F. Considerando que o Parlamento expressou repetidamente a sua preocupação sobre a 
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forma como alguns Estados-Membros aplicam o princípio da livre circulação,

G. Considerando que ultimamente se entabulou um diálogo construtivo entre a Comissão, o 
Parlamento e alguns Estados-Membros,

H. Considerando que, em certa medida, esse diálogo tornou possível a alteração da 
legislação nacional, de modo a ficar conforme à legislação da CE,

I. Considerando que, de acordo com o Relatório da Comissão, a transposição em geral da 
Directiva 2004/38/CE é bastante decepcionante, dado que nem um só Estado-Membro 
transpôs a Directiva de forma eficaz e correcta em todos os seus elementos e, mais ainda, 
nem um só artigo da Directiva foi transposto de forma eficaz e correcta por todos os 
Estados-Membros, e considerando que, concretamente, em pelo menos vinte 
Estados-Membros, a transposição incorrecta diz respeito a disposições fundamentais da 
Directiva,

J. Considerando que o relatório da Comissão identifica, entre muitas outras, duas violações 
persistentes dos direitos de base dos cidadãos da União, e, em especial, o direito de 
entrada e residência de membros das suas famílias provenientes de países terceiros, bem 
como a exigência a cidadãos da União de apresentarem, juntamente com os seus pedidos 
de residência, documentos suplementares não previstos na Directiva 2004/38/CE,

K. Considerando que a Comissão teve de instaurar dezanove processos por infracção contra 
Estados-Membros devido à não comunicação de medidas de execução nacionais, os quais
foram posteriormente encerrados; considerando que, até à data, a Comissão recebeu mais 
de 1 800 queixas individuais, 40 perguntas do Parlamento e 33 petições, e que, com base 
nisso, registou 115 queixas e instaurou 5 processos de infracção por aplicação incorrecta 
da Directiva 2004/38/CE, 

L. Considerando que a Comissão considera no seu relatório que, nesta fase, não se coloca a 
necessidade de alterar a Directiva 2004/38/CE, mas que se impõe envidar todos os 
esforços para conseguir a sua correcta implementação, através da criação de um grupo de 
peritos, da recolha de informação, dados e melhores práticas com base num questionário, 
e da publicação de orientações em 2009 sobre questões problemáticas, de modo a garantir 
a sua plena e correcta aplicação,

M. Considerando que uma série de parlamentos nacionais responderam ao questionário da 
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos1, sendo que, em 
certos Estados-Membros, ambas as câmaras parlamentares responderam ao questionário2,

N. Considerando que representantes de parlamentos nacionais tiveram a oportunidade de 
expressar ainda os seus pontos de vista no Encontro das Comissões Parlamentares sobre 
os progressos na área da liberdade, segurança e justiça que teve lugar em 19 e 20 de 
Janeiro de 2009,

                                               
1 Áustria, Bélgica, Chipre, República Checa, Grécia, Espanha, Itália, Lituânia, Polónia, Roménia, Eslovénia e
Eslováquia.
2 Bélgica, República Checa e Roménia.
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O. Considerando que o Serviço Jurídico do Parlamento, que foi consultado pela Comissão 
das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos sobre esta matéria, concluiu 
que a legislação nacional que prevê tratar-se de uma circunstância agravante em relação a 
uma infracção penal cometida por um cidadão da União o facto de esse cidadão ter estado 
anteriormente em situação irregular num outro Estado-Membro não é conforme à 
legislação comunitária1,

P. Considerando que os acórdãos do TJE sobre a questão da livre circulação e, em 
particular, os processos Metock, Jipa e Huber, afirmaram os seguintes princípios:
– um cônjuge não comunitário de um cidadão da União que acompanhe ou se reúna a 

esse cidadão pode beneficiar das disposições da Directiva, independentemente do 
local e da data do seu casamento e do modo como o referido cônjuge entrou no 
Estado-Membro de acolhimento2,

– o artigo 18.º do Tratado CE e o artigo 27.º da Directiva 2004/38/CE não se opõem a 
uma legislação nacional que permita restringir o direito de um nacional de um 
Estado-Membro a viajar para outro Estado-Membro, nomeadamente por ter sido 
anteriormente repatriado deste último pelo facto de aí ter estado em “situação 
irregular”, desde que a conduta pessoal deste nacional constitua uma ameaça 
verdadeira, presente e suficientemente grave que afecte um dos interesses 
fundamentais da sociedade e que a medida restritiva prevista seja adequada para 
garantir a consecução do objectivo visado e não vá além do que é necessário para o 
alcançar; cabe à jurisdição nacional verificar se é esse o caso no processo em causa3,

– o n.º 1 do artigo 12.º do Tratado CE deve ser interpretado da seguinte forma: opõe-se 
à criação por parte de um Estado-Membro, para fins de combate ao crime, de um 
sistema de processamento de dados de carácter pessoal específico para os cidadãos 
da União que não sejam nacionais desse Estado-Membro4,

Q. Considerando que, de acordo com o relatório de uma delegação da Comissão das 
Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos que visitou centros de detenção 
fechados destinados a imigrantes ilegais, na Bélgica, os cidadãos da União podem ser 
detidos na Bélgica por motivo de uma simples irregularidade administrativa, sendo que 
vários cidadãos da União se encontram em centros de detenção para imigrantes ilegais,

R. Considerando que, nas Conclusões acima mencionadas de 27 de Novembro de 2008, o 
Conselho “Justiça e Assuntos Internos” solicitou à Comissão a apresentação de uma 
declaração interpretativa que forneça orientações sobre a aplicação da Directiva 
2004/38/CE no início de 2009, bem como o estudo de outras medidas necessárias e 
adequadas,

S. Considerando que, com base na informação recolhida, nomeadamente através das 
respostas dos parlamentos nacionais ao questionário do Parlamento, que lamentavelmente 
não é exaustivo e não abrange todos os Estados-Membros, e também com base no 

                                               
1 Parecer do Serviço Jurídico SJ-0516/08.
2 Processo Metock. 
3 Processo Jipa. 
4 Processo Huber. 
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Relatório da Comissão, foram identificadas como problemáticas as seguintes questões 
principais:
– interpretação restritiva por parte dos Estados-Membros da noção de "membro da 

família" (artigo 2.º), de "qualquer outro membro da família" e de "parceiro" (artigo 
3.º), especialmente em relação a parceiros do mesmo sexo e ao seu direito de circular 
livremente ao abrigo da Directiva 2004/38/CE1, 

– é imposta uma sobrecarga administrativa desnecessária com respeito à entrada e 
residência de membros da família provenientes de países terceiros2,

– a interpretação que os Estados-Membros fazem de "recursos suficientes" nos termos 
do n.º 1, alínea b), do artigo 7.º da Directiva 2004/38/CE é frequentemente confusa e 
hostil, uma vez que a maioria dos Estados-Membros exige a apresentação de provas 
de que se dispõe de recursos suficientes3; a noção de "sobrecarga não razoável para o 
regime de segurança social do Estado-Membro de acolhimento" e se, e em que casos,
se justifica a decisão de afastar um cidadão da União que se tornou uma sobrecarga
não razoável (artigo 14.º, considerando 10) é igualmente incerta em muitos 
Estados-Membros,

– as interpretações dos Estados-Membros da expressão "por razões graves/imperativas 
de ordem pública ou de segurança pública" e em que casos e com que fundamentos 
essas razões justificam uma decisão de afastamento (artigos 27.º e 28.º da Directiva) 
variam de Estado-Membro para Estado-Membro, são confusas e podem conduzir a 
abusos (visar cidadãos de um determinado Estado-Membro) ou são de conformidade 
duvidosa com a Directiva (por exemplo, mecanismos de afastamento automático)4,

– cidadãos da União são frequentemente obrigados a apresentar às autoridades do 
Estado-Membro de acolhimento documentos suplementares desnecessários não 
previstos na Directiva 2004/38/CE5,

                                               
1 Chipre, Polónia e Eslováquia não reconhecem casamentos do mesmo sexo como razão para garantir direitos de 
livre circulação, a Polónia e a Eslováquia não reconhecem parcerias registadas, mesmo se certificadas noutros 
Estados-Membros; informações a este respeito prestadas pela Comissão, a FRA (Agência dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia) e ONG dão novas provas de incerteza jurídica sobre esta questão; a Itália não 
reconhece a casais do mesmo sexo direitos de livre circulação por razões de ordem pública; verifica-se uma 
tendência generalizada contra o reconhecimento dos terceiros/quartos cônjuges.
2 Várias cartas contendo queixas e petições dirigidas às Instituições da UE mostram bem que alguns Estados-
Membros são renitentes em reconhecer plenamente os direitos dos membros de família provenientes de países 
terceiros; a título de exemplo, a legislação britânica, lituana e polaca opõe-se a que um membro de família 
proveniente de um país não comunitário entre no país sem um visto.
3 A Grécia considera o “valor da pensão” mínima grega como o rendimento requerido, na Áustria as taxas da 
previdência social podem ser utilizadas como critério de referência para calcular os recursos suficientes, na 
Roménia é exigido o "rendimento mínimo garantido" e a condição de recursos suficientes é avaliada 
sistematicamente.
4 Por exemplo, o artigo 235.º do código penal italiano prevê o afastamento de não-nacionais condenados a dois 
ou mais anos de prisão. 
5 Em alguns casos (Grécia), as autoridades competentes podem, por via do direito nacional, pedir o registo 
criminal do cidadão da UE que queira registar-se junto das mesmas, enquanto noutros Estados-Membros (por 
exemplo em Espanha e Bélgica) são emitidos bilhetes de identidade e cartões de residência especiais para 
nacionais de outros Estados-Membros; em alguns Estados-Membros (ES), para além do certificado de registo, os 
cidadãos da UE recebem um número de identidade estrangeira, necessário para poder trabalhar ou registar-se no 
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– legislação e práticas relativas a abuso de direitos e casamentos de conveniência,

T. Considerando que a transposição extremamente insatisfatória da Directiva no que respeita 
à implementação do artigo 18.º do Tratado CE por parte dos Estados-Membros deve ser 
fortemente condenada, e que tal situação resulta, se não no enfraquecimento da própria 
directiva, numa substancial não aplicação de um dos direitos fundamentais que 
constituem a base da UE e que são conferidos aos cidadãos da União por força dos 
Tratados,

Aplicação da Directiva 2004/38/CE

1. Insta os Estados-Membros a respeitar o espírito e a letra do artigo 18.º do Tratado CE e o 
artigo 45.º da Carta dos Direitos Fundamentais que concede aos cidadãos da União o 
direito fundamental à livre circulação, implementando com carácter urgente a Directiva 
2004/38/CE, revendo sem demora a legislação e práticas administrativas que são 
contrários ao direito comunitário, em especial com base no Relatório da Comissão e na 
jurisprudência do TJE;

2. Exorta os Estados-Membros a implementar na íntegra os direitos concedidos ao abrigo 
dos artigos 2.º e 3.º da Directiva 2004/38/CE, não apenas a cônjuges de sexo diferente, 
mas também a parceiros registados, membros do agregado familiar e parceiros, incluindo 
casais do mesmo sexo e independentemente da nacionalidade, com base nos princípios de 
reconhecimento mútuo, igualdade, não-discriminação, dignidade, vida privada e familiar; 
a este respeito, convida a Comissão a emitir orientações rigorosas, inspirando-se também 
na análise e nas conclusões contidas no relatório da Agência dos Direitos Fundamentais;

3. Exorta os Estados-Membros a não impor, a par da implementação do direito à livre 
circulação, encargos administrativos injustificados aos cidadãos da União e aos membros 
da sua família que não estejam expressamente previstos na Directiva 2004/38/CE, dado 
que estes são contrários ao direito comunitário e constituem um obstáculo injustificado ao 
exercício de uma liberdade conferida directamente pelos Tratados, que não depende de 
terem cumprido procedimentos administrativos; recorda aos Estados-Membros o seu 
dever de facilitar as práticas administrativas ligadas ao exercício do direito à livre 
circulação; 

4. Convida a Comissão a garantir que a legislação e práticas dos Estados-Membros não 
infrinjam os direitos conferidos aos cidadãos da União pelo Tratado CE e pela Directiva, 
concretamente em relação às noções de "recursos suficientes", "sobrecarga não razoável 
para o regime de segurança social do Estado-Membro de acolhimento", "por razões 
(graves/imperativas) de ordem pública e de segurança pública", e que salvaguardas 
materiais e processuais, protecção e recursos judiciais contra as decisões de afastamento 
estejam em vigor e a funcionar; recorda que qualquer limitação ao direito fundamental da 
livre circulação deverá ser interpretada em sentido estrito;

5. Exorta os Estados-Membros a não introduzir legislação que imponha sanções 

                                                                                                                                                  
sistema de segurança social; em Itália, os cidadãos da UE são obrigados a provar a “legalidade” dos seus 
recursos.
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desproporcionadas ou discriminatórias aos cidadãos da UE, como, por exemplo, prisão 
em caso de expulsão do território do Estado-Membro de acolhimento, ao prever que se 
trata de uma circunstância agravante em relação a uma infracção penal cometida por um 
cidadão da União o facto de esse cidadão ter estado anteriormente em situação irregular 
num outro Estado-Membro ou ao prever que a consequência automática de uma 
condenação por crime seja a expulsão;

6. Constata que nem todos os Estados-Membros implementaram o artigo 35.º da Directiva 
2004/38/CE, que lhes permite tomar as medidas necessárias para recusar, fazer cessar ou 
retirar quaisquer direitos à livre circulação em caso de abuso de direito ou de fraude, tal 
como casamentos de conveniência, desde que essas medidas sejam proporcionadas e 
não-discriminatórias e que as salvaguardas processuais sejam respeitadas, e chama a 
atenção para as possibilidades oferecidas por este artigo;

7. Exorta a Comissão a monitorizar o cumprimento, na prática, do artigo 24.º da Directiva 
sobre a igualdade de tratamento e a proibição da discriminação por motivos de 
nacionalidade, em articulação com os considerandos 20 e 31 e o artigo 21.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais, que concedem aos cidadãos da União e aos membros da sua 
família que se desloquem para outro Estado-Membro o direito a tratamento igual a 
nacionais desse Estado-Membro em todas as matérias abrangidas pelo Tratado CE, e insta 
os Estados-Membros a dar os passos necessários para superar as deficiências e pôr fim às 
violações ao direito comunitário;

8. Insta à revisão dos acordos provisórios que actualmente ainda prevêem restrições 
relativas à livre circulação de nacionais dos Estados-Membros que aderiram à UE em 1 
de Maio de 2004 e em 1 de Janeiro de 2007, o que representa uma verdadeira 
discriminação entre os cidadãos da União1; 

9. Convida a Comissão e os Estados-Membros a rever as limitações, restrições e actuais 
períodos de tempo previstos na Directiva para usufruir dos direitos à livre circulação, em 
conformidade com o artigo 39.º da Directiva 2004/38/CE, e a analisar o impacto de 
eliminar a actual discriminação entre cidadãos da UE em termos de total benefício dos 
direitos à livre circulação e dos direitos de cidadania da União conferidos pelo Tratado; 

Metodologia com vista a assegurar a implementação

10. Apoia a abordagem proposta pela Comissão baseada num acompanhamento contínuo e 
abrangente da implementação da Directiva 2004/38/CE, na assistência aos 
Estados-Membros no que respeita a garantir a plena e correcta aplicação da Directiva 
através da elaboração de orientações na primeira metade de 2009 e na instauração de 
processos contra Estados-Membros cuja legislação nacional colida com a Directiva; 

11. Exorta os Estados-Membros a começar a actuar com vista à implementação das 
orientações até finais de 2009 de modo a adaptarem as suas práticas e legislação 
nacionais, e convida-os a facultar as orientações a todas as autoridades competentes e a 

                                               
1 Para as últimas actualizações em matéria de acordos provisórios, ver Memo/08/718 da Comissão, de 18 de 
Novembro de 2008, em linha em 
http://www.lex.unict.it/eurolabor/documentazione/comunicati/2008/rapid181108.pdf 
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acompanhar a sua aplicação; 

12. Solicita à Comissão o estabelecimento de um prazo para a implementação das 
orientações, após o que serão instaurados processos, e solicita ainda que seja total e 
regularmente informado dos desenvolvimentos do processo em causa;

13. Exorta a Comissão a criar, com respeito à livre circulação de pessoas, um sistema de 
avaliação mútuo que deverá ser levado a cabo por equipas compostas por peritos 
designados pelos Estados-Membros e pelo Parlamento, assistidas pela Comissão e pelo
Secretariado-Geral do Conselho (SGC), baseado em visitas in loco e sem usurpar 
domínios da competência da Comissão conferidos pelos Tratados;

14. Exorta a Comissão a exigir aos Estados-Membros dados relativos à liberdade de 
circulação; por exemplo, dados sobre o número de decisões de afastamento e quais as 
razões das mesmas;

15. Saúda a intenção da Comissão de promover a sensibilização dos cidadãos para os seus 
direitos, ao abrigo da Directiva 2004/38/CE, e de distribuir um guia simplificado aos 
cidadãos da União, tirando o melhor partido possível da Internet, e lembra aos 
Estados-Membros os seus deveres, em conformidade com o artigo 34.º da Directiva, de 
informar os cidadãos da UE sobre os seus direitos na área da livre circulação; a este 
respeito, convida os Estados-Membros a criar gabinetes de informação e assistência em 
matéria de direitos à livre circulação;

o

o o

16. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.
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