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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1415/2012, adresată de Michele Fiorentino, de cetățenie italiană, 
privind dificultățile stabilirii în Franța

1. Rezumatul petiției

Petiționarul prezintă succint dificultățile întâmpinate în ceea ce privește stabilirea sa personală 
și profesională în Franța, mai precis în orașul Strasbourg. El consideră că sistemul 
administrativ francez le creează dificultăți cetățenilor UE care solicită rezidență.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 aprilie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

Observațiile Comisiei

Comisia dorește să se asigure că toți cetățenii UE pot deschide un cont de plăți în Uniunea 
Europeană, indiferent de domiciliul lor stabil. La 8 mai 2013, Comisia a adoptat o propunere 
de directivă care va acorda acces la un cont de plăți de bază tuturor cetățenilor UE care nu au 
un cont în statul membru respectiv.

O bancă va putea în continuare să refuze deschiderea unui cont pe baza suspiciunilor de 
spălare de bani sau a problemelor privind identificarea clienților. Cu toate acestea, 
deschiderea unui cont nu poate fi refuzată pe baza situației financiare a potențialului client.
Informații privind această propunere pot fi consultate la următoarea adresă:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-415_ro.htm
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Propunerea Comisiei este în curs de negociere de către Parlamentul European și Consiliu.
Comisia speră că aceasta va fi adoptată rapid, astfel încât cetățenii să poată beneficia de aceste 
dispoziții noi în cel mai scurt timp.

Comisia se angajează să se asigure că cetățenii UE pot beneficia pe deplin de drepturile lor în 
Uniunea Europeană și că nu întâmpină obstacole inutile. În acest context, Comisia a publicat 
recent raportul său privind cetățenia UE în 2013 prin care propune douăsprezece măsuri 
concrete în vederea eliminării obstacolelor pe care cetățenii UE le întâmpină în special în 
situațiile transfrontaliere:

(http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_ro.htm.


