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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0966/2012, adresată de Kent Cooper, de cetățenie americană, privind 
presupusa discriminare de către autoritățile daneze

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care are reședință permanentă în Danemarca din 2001, a divorțat de soția lui de 
cetățenie daneză, cu care are trei copii. El pretinde că este discriminat de autoritățile daneze și 
că, din 2010, este amenințat cu expulzarea din Danemarca de către autorități, ceea ce l-ar 
împiedica să mențină legătura cu copiii săi. De asemenea, el reclamă faptul că autoritățile 
daneze insistă asupra comunicării în limba daneză, limbă pe care el nu o stăpânește pe deplin. 
Făcând trimitere la jurisprudența Curții de Justiție în cauza C-127/08, petiționarul solicită 
Parlamentului European să intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 noiembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 31 mai 2013

Petiționarul este un cetățean american care s-a mutat în Danemarca cu familia lui în 2001, dar 
a divorțat de soția lui de cetățenie daneză, cu care are trei copii. El reclamă tratamentul 
părinților resortisanți ai unei țări terțe în Danemarca, în special în ceea ce privește normele 
privind imigrația și amenințările cu deportarea și separarea de cei trei copii ai săi. Dintr-o 
scrisoare pe care el a trimis-o Comisiei, se știe că el s-a mutat cu familia sa din Regatul Unit 
unde a trăit timp de doi ani. În prezent copiii trăiesc cu mama lor cu care el împarte custodia 
comună. 
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Observațiile Comisiei 
Aplicabilitatea Directivei 2004/38/CE privind libera circulație pentru dreptul de ședere al 
părinților dintr-o țară terță

Directiva 2004/38/CE reglementează dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor 
membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora. În special, directiva prevede 
păstrarea dreptului de ședere de către membrii de familie care sunt resortisanți ai țărilor terțe 
în caz de divorț, de anulare a căsătoriei sau de încetare a parteneriatului înregistrat. La 
articolul 13, directiva prevede că divorțul nu atrage după sine pierderea dreptului de ședere al 
membrilor familiei unei cetățean al Uniunii care nu sunt resortisanți ai unui stat membru în 
cazul în care căsătoria a durat cel puțin trei ani, din care cel puțin un an în statul membru 
gazdă sau în cazul în care soțul care nu este resortisant al unui stat membru are custodia 
copiilor unui cetățean al Uniunii. Cu toate acestea, nu reiese clar din informațiile puse la 
dispoziția Comisiei dacă petiționarul îndeplinește aceste condiții.

Neaplicabilitatea în Danemarca a Directivei 2003/109/CE privind statutul resortisanților 
țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung

Directiva 2003/109/CE tratează statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe 
termen lung și prevede dreptul lor de ședere. 
Cu toate acestea, Danemarca beneficiază de o clauză de excludere voluntară cu privire la 
partea a treia, titlul V din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care se referă la un 
spațiu de libertate, securitate și justiție, iar numai dreptul național este aplicabil cazului 
resortisanților țărilor terțe, părinții copiilor danezi, care nu intră în domeniul de aplicare al 
Directivei 2004/38/CE.

Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene

În conformitate cu articolul 51 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, Carta este aplicabilă statelor membre numai în cazul în care acestea pun în aplicare 
dreptul Uniunii.

În special, articolul 7 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („Carta”), 
privind respectarea vieții private și de familie, include drepturi care corespund drepturilor 
garantate de articolul 8 alineatul (1) din Convenția europeană a drepturilor omului, 
semnificația și domeniul de aplicare al articolului 7 din cartă fiind aceleași cu cele prevăzute 
de articolul 8 alineatul (1) din Convenția europeană a drepturilor omului, astfel cum se 
interpretează de jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (Hotărârea Dereci din 
15 noiembrie 2011, cauza C-256/11, punctul 70).

CJUE a remarcat că, în astfel de cazuri – drepturile de ședere ale resortisanților unei țări terțe 
care sunt părinții unui copil având cetățenia Uniunii – dispoziția din cartă trebuie interpretată 
în conformitate cu obligația de a ține seama de interesul superior al copilului, recunoscut la 
articolul 24 alineatul (2) din cartă și în funcție de necesitatea, exprimată la articolul 24 
alineatul (3), ca un copil să întrețină cu regularitate relații personale cu ambii părinții 
(Hotărârea O și S, cauzele conexate C-356/11 și C-357/11, punctul 76).

Concluzie
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Comisia a contactat deja petiționarul pentru a verifica dacă cazul său intră în domeniul de 
aplicare al Directivei 2004/38/CE.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 28 august 2013

Din informațiile suplimentare furnizate de petiționar rezultă că între mutarea familiei în 
Danemarca în noiembrie 2001, după 2 ani în Regatul Unit, și divorțul de soția sa de cetățenie 
daneză în ianuarie 2012, în mai 2005, acesta a părăsit Danemarca timp de 3 ani, fără familia 
sa, pentru a lucra în SUA. Acesta a revenit în Danemarca în aprilie 2008. Soția sa, care 
susținea familia, a confirmat autorităților daneze faptul că era responsabilă financiar pentru 
acesta. Se pare că, în martie 2009, serviciile daneze de imigrare au respins cererea 
petiționarului pentru reîntregirea familiei în temeiul normelor UE. Petiționarul a urmat cursuri 
de masterat în Danemarca în perioada septembrie 2009-2012, pentru care se pare că ar fi 
primit un fel de finanțare publică.

După ce petiționarul a contestat respingerea cererii sale pentru reîntregirea familiei în 
decembrie 2011, în martie 2013, Ministerul Justiției a transmis cauza serviciilor de imigrare 
pentru o nouă decizie. În acest sens, în mai 2013, serviciile de imigrare i-au solicitat 
informații suplimentare, pentru a arăta că fosta lui soție a avut reședința autentică și efectivă 
în Regatul Unit și că oricare dintre ei dispunea de fonduri suficiente, precum salariu sau 
economii, la momentul imigrării în Danemarca în noiembrie 2001. Serviciile de imigrare l-au 
informat că o decizie va fi luată în termen de 3 luni de la primirea documentelor. Petiționarul 
le-a transmis acestor servicii că nu va furniza informații suplimentare, întrucât consideră că le 
revine mai degrabă autorităților să dovedească faptul că fosta lui soție nu a locuit în Regatul 
Unit în acea perioadă.
Articolul 21 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că orice 
cetățean al Uniunii are dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre, sub 
rezerva limitărilor și condițiilor prevăzute de tratate și de dispozițiile adoptate în vederea 
aplicării acestora. Limitările și condițiile respective se regăsesc în Directiva 2004/38/CE 
privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii 
Uniunii și membrii familiilor acestora. 

Dreptul la reîntregirea familiei în cazul cetățenilor UE care se întorc

În conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2004/38/CE, aceasta se aplică numai 
cetățenilor UE care circulă sau își au reședința într-un alt stat membru decât cel ai cărui 
resortisanți sunt, precum și membrilor familiilor acestora. Cetățenii UE care își au reședința în 
statul membru al căror resortisanți sunt și membrii familiilor acestora nu pot, în principiu, să 
beneficieze de aceste drepturi.

Cu toate acestea, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a extins tratamentul favorabil care 
decurge din directivă și la cetățenii Uniunii care se întorc în statul membru de origine după ce 
și-au exercitat dreptul și au avut reședința în alt stat membru1. Mai exact, aceasta2 a 

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

23 septembrie 2003 în cauza C-109/01 Akrich (Rec. 2003, p. I-9607) și 11 decembrie 2007 în cauza C-
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recunoscut dreptul cetățenilor Uniunii care au desfășurat o activitate profesională într-un stat 
membru și care doresc să se întoarcă în statul membru ai căror resortisanți sunt de a fi însoțiți 
de membrii familiei lor care sunt resortisanți ai unei țări terțe, în aceleași condiții prevăzute în 
legislația Uniunii pentru cetățenii Uniunii din alte state membre. Prin urmare, se poate 
considera că Directiva 2004/38/CE stabilește standardele minime privind drepturile pe care 
statele membre ar trebui să le asigure resortisanților care se întorc, deși nu li se aplică direct.

În principiu, jurisprudența s-ar aplica prin analogie și cetățenilor Uniunii care se întorc și care 
și-au avut reședința în mod legal în alt stat membru, fără să fi desfășurat o activitate 
profesională acolo. Această concluzie este susținută de faptul că legislația Uniunii nu prevede 
ca cetățenii Uniunii să desfășoare o activitate profesională pentru a se bucura de drepturile 
care decurg din cetățenia Uniunii. 

În consecință, statul membru de origine ar trebui să autorizeze intrarea și șederea membrilor 
familiilor propriilor resortisanți care se întorc după ce și-au exercitat dreptul la liberă 
circulație și ședere în alt state membru, cel puțin în aceleași condiții prevăzute în legislația 
Uniunii, indiferent de capacitatea în care aceștia rezidă în statul membru gazdă în temeiul 
Directivei 2004/38/CE, cu condiția ca aceștia să îndeplinească condițiile relevante și să 
respecte limitările din respectiva directivă. 

Exercitarea autentică și efectivă a liberei circulații de către cetățenii UE care se întorc

Cu toate acestea, pentru a beneficia de tratamentul favorabil conferit de legislația Uniunii, 
exercitarea drepturilor la liberă circulație în statul membru din care cetățenii Uniunii și 
membrii familiilor lor se întorc trebuie să fie autentică și efectivă. Orientările Comisiei pentru 
o mai bună transpunere și aplicare a Directivei 2004/38/CE1 oferă îndrumare în ceea ce 
privește drepturile cetățenilor Uniunii și ale membrilor familiilor lor care se întorc în statul 
membru ai căror resortisanți sunt, după ce și-au exercitat dreptul la liberă circulație și ședere 
în alt stat membru. În consecință, atunci când evaluează dacă reședința în statul membru 
gazdă a fost autentică și efectivă, autoritățile statului membru de origine trebuie să acorde 
atenție tuturor circumstanțelor fiecărui caz în parte. Statele membre pot stabili criterii 
indicative și dovezi obiective, care se pot aplica în scopul stabilirii unei distincții între 
exercitarea autentică a dreptului la liberă circulație și ședere, care este protejat de legislația 
Uniunii, și abuzul de acest drept. În acest scop, acestea pot solicita documentație privind 
existența unei exercitări autentice și efective a dreptului la liberă circulație în statul membru 
gazdă, inclusiv, de exemplu, o declarație privind șederea în alt stat membru sau chitanțe 
pentru plata chiriei. 

Decalajul între întoarcerea cetățenilor UE și cererea de reîntregire a familiei

Cererea de reîntregire a familiei în temeiul legislației UE se referă la întoarcerea petiționarului 
din SUA în Danemarca în aprilie 2008, la trei ani după ce a părăsit singur Danemarca pentru a 
se deplasa în SUA, și la șase ani și jumătate după ce s-a mutat din Regatul Unit în Danemarca 
împreună cu fosta sa soție, de cetățenie daneză. 

                                                                                                                                                  
291/05 Eind (Rec. 2007, p. I-10719).

1 Orientări ale Comisiei adoptate la 2 iulie 2009 pentru o mai bună transpunere și aplicare a 
Directivei 2004/38/CE, COM(2009)313 din 2 iulie 2009, punctul 4.3.
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În măsura în care, prin urmare, întoarcerea în Danemarca și cererea de reîntregire a familiei 
nu au coincis cu întoarcerea soției sale, cetățean UE, din Regatul Unit în Danemarca, ar trebui 
remarcat faptul că Curtea de Justiție nu a clarificat încă dacă extinderea tratamentului 
favorabil în ceea ce privește reîntregirea familiei pentru cetățenii UE care se întorc și membrii 
familiilor acestora se aplică, de asemenea, în cazul în care există un decalaj între întoarcerea 
cetățenilor UE și cererea de reîntregire a familiei. O întrebare preliminară pendinte în prezent 
în fața Curții1 poate oferi clarificări în această privință.

În opinia Comisiei, pentru a beneficia de reîntregirea familiei în conformitate cu legislația UE 
nu ar trebui să fie necesar ca cetățeanul UE și membrul familiei să se întoarcă simultan în țara 
de origine a cetățeanului UE. Mai degrabă, autoritățile ar trebui să examineze fiecare caz 
individual, însă legătura de familie trebuie să fi existat deja la momentul întoarcerii.

Un alt aspect este totuși faptul că petiționarul locuise deja în Danemarca cu familia sa, și 
ulterior a plecat singur pentru o perioadă de aproximativ trei ani înainte de a reveni și de a 
invoca reîntregirea familiei. Această absență este considerabil mai mare decât întreruperile 
temporare pe care directiva le consideră a fi fără efect: aceste absențe sunt de șase luni (și, în 
mod excepțional, 1 an) pentru ca șederea să fie considerată continuă, cu scopul de a obține 
dreptul de ședere permanentă [articolul 16 alineatul (3)], sau absențe de peste doi ani înainte 
de a pierde dreptul de ședere permanentă [articolul 16 alineatul (4)].

Cazul petiționarului trebuie analizat de autoritățile naționale

Întrucât petiționarul a fost membrul familiei unui cetățean danez cu reședința în Danemarca, 
acesta nu se poate, așadar, întemeia în mod direct pe Directiva 2004/38. Danemarca ar fi 
obligată să îi acorde petiționarului cel puțin aceleași drepturi precum cele acordate de 
directivă numai în cazul în care soția daneză poate fi considerată un resortisant care se 
întoarce după ce și-a exercitat în mod autentic și efectiv dreptul la libera circulație în Regatul 
Unit. 

Le revine autorităților și instanțelor naționale să stabilească acest lucru pe baza unei evaluări a 
circumstanțelor specifice în cazul individului. În acest scop, acestea pot solicita petiționarului 
să furnizeze documentație. Această verificare este în prezent în curs de desfășurare în cadrul 
recursului introdus de petiționar.

În măsura în care petiționarul refuză să furnizeze informații suplimentare întrucât consideră că 
este mai degrabă datoria autorităților daneze să demonstreze faptul că soția sa nu a locuit în 
Regatul Unit, ar trebui remarcat faptul că este necesar ca resortisantul care se întoarce și/sau 
membrii familiei să dovedească faptul că și-au exercitat dreptul în mod autentic și efectiv în 
statul membru gazdă din care vin. Nu există nicio prevedere în legislația UE care să oblige în
mod explicit autoritățile naționale să împartă sarcina probei cu cetățenii UE sau membrii 
familiilor acestora care solicită un permis de ședere în temeiul directivei.

Păstrarea dreptului de ședere în caz de divorț sau de ședere permanentă

Numai în cazul în care autoritățile daneze își vor revizui decizia astfel încât să conchidă că 

                                               
1 Cauza C-456/12 Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel/B și O/Minister voor Immigratie, 

Integratie en Asiel.
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petiționarul ar fi putut beneficia de reîntregirea familiei în conformitate cu legislația UE la 
momentul întoarcerii în Danemarca în 2008 pot fi efectuate următoarele etape pentru a evalua 
dacă el îndeplinește condițiile pentru a păstra dreptul de ședere la momentul divorțului sau 
dacă îndeplinește condițiile de ședere permanentă. Aceasta este, de asemenea, o decizie bazată 
pe evaluarea circumstanțelor cazului individual specific, pe care numai autoritățile naționale o 
pot efectua.

Concluzii

Le revine în prezent autorităților daneze sarcina să stabilească dacă petiționarul se poate 
întemeia pe reîntregirea familiei în temeiul normelor UE, ca membru al familiei unui 
resortisant care se întoarce, îndeosebi evaluând dacă fosta sa soție a avut reședința autentică și 
efectivă în Regatul Unit.

Comisia a solicitat petiționarului să o informeze cu privire la evoluțiile ulterioare în cazul său, 
cu toate că, potrivit ultimelor informații primite direct de la petiționar, acesta a părăsit 
Danemarca și locuiește în prezent în SUA.


