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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la aplicarea Directivei 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și 
ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor 
acestora
(2008/2184(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 18 din Tratatul CE și articolul 45 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene (Carta drepturilor fundamentale),

– având în vedere Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 
aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre 
pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora1,

– având în vedere rezoluția sa din 15 noiembrie 2007 privind aplicarea Directivei 
2004/38/CE2, în care se solicita Comisiei să prezinte cât mai curând o evaluare detaliată a 
stadiului implementării și corectitudinii transpunerii directivei de către statele membre, 
precum și orice propunere utilă, și a încredințat comisiei competente sarcina de a evalua 
problemele apărute în transpunerea directivei, evidențiind cele mai bune practici și 
măsuri care ar putea crea discriminări între cetățenii europeni și de a aborda problema 
liberei circulații;

– având în vedere documentul de lucru al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri 
interne din 13 iunie 20083, chestionarul trimis parlamentelor naționale ale statelor 
membre și răspunsurile primite;

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne privind 
vizita la centrele de detenție pentru solicitanții de azil și imigranți din Belgia4, 

– având în vedere rezoluția sa din 10 iulie 2008 privind recensământul romilor pe baza 
apartenenței etnice în Italia5, avizul serviciilor sale juridice privind compatibilitatea 
înăspririi sancțiunilor aplicate cetățenilor UE cu ședere ilegală pe teritoriul unui stat 
membru și raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne privind vizita 
delegației în Italia6,

– având în vedere raportul Comisiei din 15 februarie 2008, intitulat „Al cincilea raport 
privind cetățenia Uniunii (1 mai 2004 - 30 iunie 2007)” (COM(2008)0085),

– având în vedere cel de-al 25-lea raport anual al Comisiei din 18 noiembrie 2008 privind 
monitorizarea aplicării dreptului comunitar (2007) (COM(2008)0777),

                                               
1 JO L 158, 30.4.2004, p. 77.
2 JO C 282 E, 6.11.2008, p. 428.
3 PE 407.933 v01-00
4 PE404.465v02-00
5 Texte adoptate, P6_TA(2008)0361.
6 PE414.169v02-00
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– având în vedere raportul Agenției Europene pentru Drepturile Fundamentale, intitulat 
„Homofobia și discriminarea pe criterii de orientare sexuală în statele membre”,

– având în vedere raportul Comisiei din 10 decembrie 2008 referitor la aplicarea Directivei 
2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre 
pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora (COM(2008)0840) (Raportul 
Comisiei), 

– având în vedere concluziile Consiliului Justiție și Afaceri interne din 27 noiembrie 2008 
privind „Libertatea de circulație a persoanelor: abuzuri și exercitarea necorespunzătoare a 
libertății de circulație”,

– având în vedere hotărârile Curții Europene de Justiție (CEJ) referitoare la libertatea de 
circulație, precum cele pronunțate în cauzele C-127/08 (cauza Metock), C-33/07 (cauza 
Jipa) și C-524/06 (cauza Huber); 

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul 
Comisiei pentru afaceri juridice (A6-0000/2009),

A. întrucât, în conformitate cu cel de-al Cincilea raport privind cetățenia Uniunii, la 1 
ianuarie 2006 erau aproximativ 8,2 milioane de cetățeni ai Uniunii care își exercitau 
dreptul de a-și avea reședința în alt stat membru și întrucât milioane de cetățeni ai Uniunii 
călătoresc în fiecare an pe teritoriul acesteia;

B. întrucât libertatea de circulație este un element intrinsec al conceptului de cetățenie a 
Uniunii și reprezintă unul dintre drepturile fundamentale recunoscute cetățenilor Uniunii 
în tratate;

C. întrucât Directiva 2004/38/CE aplică principiile prevăzute în tratate, stipulând că cetățenii 
Uniunii pot circula liber pe tot teritoriul Uniunii, împreună cu membrii familiilor lor, 
indiferent de țara lor de origine;

D. întrucât statelor membre li s-a solicitat să transpună Directiva 2004/38/CE până la 30 
aprilie 2006 și întrucât Comisia trebuia să elaboreze, până la 30 aprilie 2006, un raport 
privind aplicarea Directivei, 

E. întrucât la aproape cinci ani de la adoptarea Directivei 2004/38/CE, informațiile privind 
transpunerea și aplicarea sa efectivă sunt în sfârșit disponibile, deși cu ceva întârziere față 
de termenul stabilit în directivă;

F. întrucât Parlamentul și-a exprimat în repetate rânduri îngrijorarea cu privire la modul în 
care unele state membre pun în aplicare libertatea de circulație;

G. întrucât de curând s-a inițiat un dialog constructiv între Comisie, Parlament și anumite 
state membre;

H. întrucât acest dialog a permis într-o oarecare măsură modificarea legislației naționale 
pentru a deveni conformă cu legislația CE;
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I. întrucât, conform raportului Comisiei, transpunerea în întregime a Directivei 2004/38/CE 
este, în general, mai degrabă dezamăgitoare, deoarece absolut nici un stat membru nu a 
transpus-o în totalitate și în mod efectiv și corect și, pe de altă parte, absolut nici un 
articol din directivă nu a fost transpus corect și eficient de către toate statele membre și în 
special deoarece în cel puțin douăzeci de state membre incorectitudinea transpunerii 
privește dispoziții esențiale ale directivei;

J. întrucât raportul Comisiei identifică, printre multe altele, două încălcări majore și 
persistente ale drepturilor de bază ale cetățenilor Uniunii, în special a dreptului de intrare 
și ședere pe teritoriul unei țări terțe a membrilor de familie și cerința ca cetățenii Uniunii 
să prezinte, odată cu solicitarea de reședință, documente adiționale care nu sunt prevăzute 
în Directiva 2004/38/CE;

K. întrucât Comisia a trebuit să deschidă nouăsprezece proceduri pentru încălcarea dreptului 
comunitar împotriva statelor membre pentru necomunicarea măsurilor naționale de 
implementare, proceduri care au fost ulterior închise; întrucât aceasta a primit până acum 
peste 1 800 de plângeri individuale, 40 de întrebări din partea Parlamentului și 33 de 
petiții, și, pe baza acestora, a înregistrat 115 plângeri și a deschis 5 proceduri pentru 
încălcarea dreptului comunitar rezultată din aplicarea incorectă a Directivei 2004/38/CE; 

L. întrucât Comisia consideră, în acest raport, că nu este necesară, în acest stadiu, 
modificarea Directivei 2004/38/CE, dar că trebuie făcut tot posibilul pentru ca aceasta să 
fie pusă corect în aplicare, creând un grup de experți, colectând informații, date și cele 
mai bune practici pe baza unui chestionar și elaborând, în 2009, o serie de orientări cu 
privire la chestiunile problematice, în vederea aplicării sale integrale și corecte;

M. întrucât o mai multe parlamente naționale au răspuns la chestionarul Comisiei pentru 
libertăți civile, justiție și afaceri interne1, iar în unele state membre ambele camere ale 
parlamentului au făcut același lucru2,

N. întrucât reprezentanți ai parlamentelor naționale au avut ocazia să-și exprime ulterior 
punctele de vedere privind progresele în domeniul libertății, securității și justiției la 
reuniunea Comisiei mixte care a avut loc la 19 și 20 ianuarie 2009;

O. întrucât Serviciul juridic al Parlamentului, care a fost consultat de către Comisia pentru 
libertăți civile, justiție și afaceri interne cu privire la acest subiect, a ajuns la concluzia că 
legislația națională care prevede că reprezintă circumstanță agravantă împrejurarea că o 
infracțiunea penală a fost comisă de un cetățean al Uniunii care s-a aflat anterior în ședere 
ilegală pe teritoriul unui alt stat membru3,

P. întrucât în hotărârile CEJ privind chestiuni legate de libertatea de circulație, în special în 
cauzele Metock, Jipa și Huber, s-au evidențiat următoarele principii:

                                               
1 Austria, Belgia, Cipru, Republica Ceha, Grecia, Spania, Italia, Lituania, Polonia, România, Slovenia, Slovacia
2 Belgia, Republica Cehă, România
3 Avizul Serviciului juridic SJ-0516/08
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– un resortisant extracomunitar căsătorit cu un cetățean al Uniunii, care îl însoțește sau 
i se alătură poate beneficia de dispozițiile directivei, indiferent de locul și data 
căsătoriei și de modul în care a intrat pe teritoriu statului membru gazdă1,

– deși articolul 18 din Tratatul CE și articolul 27 din Directiva 2004/38/CE nu 
împiedică legislația națională să stabilească restricții în ceea ce privește dreptul unui 
resortisant al unui stat membru să călătorească în alt stat membru, în special pe motiv 
că acesta a fost repatriat anterior din statul membru respectiv din cauză că s-a aflat în 
„ședere ilegală” pe teritoriul acestuia, cu condiția ca comportamentul acelei persoane 
să constituie o amenințare reală, prezentă și suficient de gravă la adresa unuia dintre 
interesele fundamentale ale societății și ca măsurile restrictive preconizate să fie 
adecvate pentru realizarea obiectivului urmărit și să nu depășească cadrul a ceea ce 
este necesar pentru a-l atinge, și este de competența instanței naționale să decidă în 
prealabil dacă este cazul2,

– articolul 12 alineatul (1) din Tratatul CE trebuie interpretat ca interzicând unui stat 
membru să creeze, în scopul luptei împotriva crimei organizate, un sistem de 
procesare a datelor personale a cetățenilor Uniunii care nu sunt și cetățeni ai statului 
respectiv3,

Q. întrucât, conform raportului delegației Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri 
interne care a vizitat centrele de detenție pentru imigranți ilegali din Belgia, cetățenii 
Uniunii pot fi deținuți în Belgia pe motivul unei simple infracțiuni administrative, și 
există cetățeni ai Uniunii care sunt închiși în centrele de detenție pentru imigranți ilegali;

R. întrucât, în concluziile sale amintite mai sus, din 27 noiembrie 2008, Consiliul Justiție și 
Afaceri interne a solicitat Comisiei să elaboreze, la începutul anului 2009, o declarație 
interpretativă în care să ofere o serie de linii directoare cu privire la funcționarea 
Directivei 2004/38/CE și să examineze toate măsurile adecvate și necesare;

S. întrucât, pe baza informațiilor culese, în special datorită răspunsurilor parlamentelor 
naționale la chestionar, care, din păcate, nu este exhaustiv și nu privește toate statele 
membre, și în completarea raportului Comisiei, au fost identificate următoarele probleme 
principale:
– interpretarea restrictivă de către statele membre a noțiunilor de „membru al familiei” 

(articolul 2), de „oricare alt membru al familiei” și de „partener” (articolul 3), în 
special în ceea ce privește partenerii de același sex, și a dreptului acestora la liberă 
circulație în temeiul Directivei 2004/38/CE4, 

– se impun formalități administrative nejustificate în ceea ce privește intrarea și 

                                               
1 Cauza Metock 
2 Cauza Jipa 
3 Cauza Huber
4 CY, PL și SK nu recunosc căsătoriile între persoane de același sex ca motiv de acordare a dreptului la liberă 
circulație, iar PL și SK nu recunosc partenerii înregistrați, chiar dacă sunt recunoscuți în alt stat membru; 
informațiile oferite în această privință de Comisie, FRA și ONG-uri aduc dovezi suplimentare în sprijinul 
faptului că există o nesiguranță juridică în legătură cu această chestiune; Italia nu recunoaște dreptul la liberă 
circulație partenerilor de același sex, din rațiuni de ordine publică; există o tendință generală de a nu recunoaște 
cel de-al treilea/al patrulea partener.
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reședința membrilor familiei din țările terțe1,

– interpretarea dată de statele membre „resurselor suficiente” menționate la articolul 7 
alineatul (1) litera (b) din Directiva 2004/38/CE este adesea neclară și ostilă, întrucât 
majoritatea statelor membre cer o dovadă a suficienței resurselor2; în multe state 
membre, noțiunea de „sarcină excesivă pentru sistemul de asistență socială din statul 
membru gazdă” este neclară, ca și chestiunea dacă și în ce cazuri se poate lua decizia 
de expulzare a unui cetățean al Uniunii care a reprezentat o sarcină excesivă 
(articolul 14, considerentul 10),

– interpretarea de către statele membre a expresiei „motive imperative/grave de ordine 
publică sau siguranță publică” și situațiile și motivele care pot justifica un ordin de 
expulzare (articolele 27 și 28 din Directivă) diferă de la un stat membru la altul, fie 
sunt neclare și pot conduce la abuzuri (vizând cetățenii unui anumit stat membru), fie 
conformitatea lor cu directiva este îndoielnică (de exemplu, mecanismele de 
expulzare automată)3,

– cetățenilor Uniunii li se cere adesea să prezinte autorităților statului membru gazdă 
documente suplimentare nejustificate, care nu sunt prevăzute în Directiva 
2004/38/CE4,

– legislația și practica în cazurile de abuz de drepturi și căsătoriile de conveniență;

T. întrucât nivelul scăzut de transpunere a Directivei de punere în aplicare a articolului 18 
din tratatul CE în statele membre ar trebui condamnat ferm și întrucât această situație 
determină, dacă nu subminarea dispozițiilor directivei, în orice caz o neaplicare pe scară 
largă a unora dintre drepturile esențiale pe care se întemeiază UE și care sunt conferite 
cetățenilor prin tratate, 

Aplicarea Directivei 2004/38/CE

1. solicită statelor membre să respecte spiritul și litera articolului 18 din Tratatul CE și 
articolul 45 din Carta drepturilor fundamentale, care acordă cetățenilor Uniunii dreptul 
fundamental la liberă circulație, implementând de urgență Directiva 2004/38/CE și 
revizuind fără întârziere legislația și practicile administrative care sunt contrare dreptului 

                                               
1 Câteva reclamații și petiții adresate instituțiilor UE scot în evidență faptul că unele state membre au rețineri în a 
recunoaște deplin drepturile membrilor familiei din țări terțe; de exemplu, legislația din RU, Lituania și Polonia 
interzice membrilor familiei non-UE să intre pe teritoriul lor dacă nu sunt în posesia unei vize.
2 Grecia consideră că pensia minimă națională reprezintă venitul necesar, în Austria contribuțiile la securitatea 
socială sunt considerate ca repere pentru a calcula resursele suficiente, în România se cere echivalentul 
„venitului minim garantat”, iar condiția resurselor suficiente este verificată sistematic.
3 De exemplu, articolul 235 din Codul penal italian prevede expulzarea persoanelor care nu sunt cetățeni italieni 
și care au fost condamnați la doi sau mai mulți ani de închisoare. 
4 În unele cazuri (Grecia), dreptul național dă autorităților competente posibilitatea de a solicita cazierul judiciar 
al unui cetățean UE care cere înregistrarea șederii sale, în timp ce în alte state membre (cum ar fi Spania sau 
Belgia), se eliberează cărți de identitate și permise de ședere pentru resortisanții altor state membre. În unele 
state membre (ES), pe lângă certificatul de înregistrare, cetățenii UE primesc un număr de identificare pentru 
străini, care este necesar pentru angajare sau pentru înregistrarea în sistemul de securitate socială; în Italia, 
cetățenii UE trebuie să dovedească „legalitatea” resurselor lor.
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UE, în special pe baza raportului Comisiei și a jurisprudenței CEJ;

2. solicită statelor membre să implementeze în integralitate drepturile recunoscute în 
temeiul articolelor 2 și 3 din Directiva 2004/38/CE nu doar persoanelor căsătorite de sex 
opus, ci și partenerilor înregistrați, membrilor nucleului familial și partenerilor, inclusiv 
celor din cuplurile de același sex și indiferent de cetățenie, pe baza principiilor 
recunoașterii reciproce, egalității, nediscriminării, demnității și vieții private și de familie; 
solicită, în această privință, Comisiei să elaboreze orientări stricte, bazându-se inclusiv pe 
analizele și concluziile cuprinse în raportul Agenției pentru drepturi fundamentale;

3.  solicită statelor membre ca, atunci când implementează dreptul la liberă circulație, să nu 
impună formalități administrative nejustificate cetățenilor Uniunii și membrilor familiilor 
acestora, care nu sunt prevăzute explicit în Directiva 2004/38/CE, întrucât acestea nu sunt 
conforme cu dreptul CE și reprezintă un impediment nejustificat în exercitarea unei 
libertăți conferite direct de Tratatul CE, care nu este condiționată de încheierea 
procedurilor administrative; reamintește statelor membre datoria lor de a facilita 
demersurile administrative legate de exercitarea dreptului la libera circulație; 

4. invită Comisia să urmărească atent dacă legile și practicile statelor membre nu încalcă 
drepturile conferite de Tratatul CE și de directivă cetățenilor Uniunii, în special în 
privința noțiunilor de „resurse suficiente”, „povară excesivă pentru sistemul de securitate 
socială din statul membru gazdă”, „motive (imperative/grave) de ordine publică și 
siguranță publică” și că există și funcționează corespunzător garanțiile materiale și 
procedurale, protecția și căile de atac împotriva deciziilor de expulzare;  reamintește că 
orice limitare a dreptului fundamental la liberă circulație se interpretează strict;

5. solicită statelor membre să nu introducă dispoziții legislative care impun sancțiuni 
disproporționate sau discriminatorii cetățenilor Uniunii, cum ar fi detenția în cazul 
expulzării de pe teritoriul statului membru gazdă, cu excepția cazului în care există 
circumstanțe agravante legate de o infracțiune comisă de un cetățean al Uniunii, dacă 
acesta a fost anterior în situație de ședere ilegală în alt stat membru sau a cazului în care 
expulzarea este consecința inevitabilă a unei condamnări penale;

6. constată că nu toate statele membre au implementat articolul 35 din Directiva 
2004/38/CE, care le permite să adopte măsurile necesare pentru a refuza, anula sau 
retrage dreptul la libera circulație în caz de abuz de drepturi sau fraudă, precum 
căsătoriile de conveniență, cu condiția ca aceste măsuri să fie proporționate și 
nediscriminatorii și ca garanțiile procedurale să fie respectate, și atrage atenția asupra 
posibilităților oferite în acest articol;

7. solicită Comisiei să monitorizeze conformitatea în practică cu articolul 24 din Directiva 
privind tratamentul egal și interzicerea discriminării pe criterii de naționalitate, legate de 
considerentele 20 și 31 și articolul 21 din Carta Drepturilor Fundamentale, care acordă
cetățenilor Uniunii și membrilor familiilor acestora care se deplasează în alt stat membru 
dreptul la un tratament egal cu cetățenii acestui stat în toate chestiunile care intră în sfera 
de aplicare a Tratatului CE, și solicită statelor membre să ia măsurile necesare pentru a 
depăși deficiențele și a pune capăt încălcărilor dreptului CE; 

8. solicită revizuirea acordurilor de tranziție care încă prevăd restricții ale libertății de 
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circulație a cetățenilor statelor membre care au aderat la UE la 1 mai 2004 și la 1 ianuarie 
2007, ceea ce reprezintă o discriminare substanțială între cetățenii Uniunii1; 

9. solicită Comisiei și statelor membre să revizuiască limitările, restricțiile și perioadele 
prevăzute în directivă pentru a se bucura de dreptul la libera circulație, conform 
articolului 39 din Directiva 2004/38/CE și să analizeze efectele eliminării actualei 
discriminări între cetățenii Uniunii cu privire la exercitarea deplină a dreptului lor la 
liberă circulație și a drepturilor aferente cetățeniei Uniunii conferite de către tratate; 

Metode pentru a asigura implementarea

10. susține abordarea propusă de Comisie, bazată pe o monitorizare continuă și exhaustivă a 
implementării Directivei 2004/38/CE, cu privire la asistarea statelor membre pentru a 
asigura aplicarea completă și corectă a directivei prin intermediul unor orientări ce 
urmează a fi elaborate în prima jumătate a anului 2009, și cu privire la deschiderea unor 
proceduri împotriva statelor membre, atunci când dreptul lor național intră în conflict cu 
directiva;

11. solicită statelor membre să inițieze procedurile de implementare a orientărilor până la 
sfârșitul anului 2009, astfel încât să adapteze legislația și practicile lor naționale, și să 
ofere, la rândul lor, orientări tuturor autorităților competente și să monitorizeze aplicarea 
acestora; 

12. solicită Comisiei să stabilească un termen pentru aplicarea orientărilor, după care să se 
demareze procedurile, și solicită să fie pe deplin implicată și informată cu regularitate 
asupra evoluției acestei chestiuni;

13. solicită Comisiei să instituie, în ceea ce privește libertatea de circulație, un sistem de 
evaluare reciprocă, care să fie condus de echipe alcătuite din experți numiți de către 
statele membre și de către Parlament, asistați de Comisie și de Secretariatul general al 
Consiliului (SGC), bazat pe vizite inopinate și fără a se suprapune puterilor pe care 
Comisia le are în temeiul tratatelor;

14. solicită Comisiei să ceară statelor membre date referitoare la libertatea de circulație, de 
exemplu numărul de expulzări executate și motivele acestora;

15. salută intenția Comisiei de a crește gradul de conștientizare a cetățenilor Uniunii cu 
privire la drepturile lor în temeiul Directivei 2004/38/CE și să le distribuie un ghid 
simplificat, utilizând cât mai mult internet-ul, și amintește statelor membre îndatorirea 
lor, în conformitate cu articolul 34 din directivă, de a informa cetățenii cu privire la 
drepturile lor aferente libertății de circulație; solicită, în această privință, statelor membre 
să înființeze birouri de informare și asistență în domeniul drepturilor aferente libertății de 
circulație;

o

                                               
1 Pentru actualizările cele mai recente ale acordurilor de tranziție, a se vedea documentul Comisiei Memo/08/718 
din 18 noiembrie 2008, online la adresa: 
http://www.lex.unict.it/eurolabor/documentazione/comunicati/2008/rapid181108.pdf 
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16. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor naționale și parlamentelor statelor membre.
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