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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0256/2011, adresată de Harry Nduka, de cetățenie nigeriană, privind 
dreptul său de a rămâne în Regatul Unit

1. Rezumatul petiției

Petiționarului i s-a refuzat permisul de ședere în Regatul Unit, ca urmare a divorțului său de o 
cetățeană a UE, deși din această căsătorie el are copii de care va trebui să se despartă. Înalta 
Curte de Apel din Regatul Unit a confirmat decizia. Petiționarul a depus o plângere la CEDO, 
după ce a epuizat toate căile juridice de atac la nivel național.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 iunie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 septembrie 2011

Dreptul de ședere

Petiționarul poate avea drept de ședere în temeiul Directivei 2004/38/CE în baza a două 
motive: 
- înainte de inițierea acțiunii de divorț, căsătoria a durat cel puțin trei ani, dintre care un an în 
statul membru gazdă; 
- petiționarul are custodia copiilor cuplului, ca urmare a unui acord sau a unei hotărâri 
judecătorești. 

Petiția nu conține toate informațiile necesare pentru a oferi un răspuns substanțial. Este 
neclară în special durata căsătoriei pe teritoriul statului membru gazdă. 
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Pe lângă cele menționate mai sus, petiția nu clarifică dacă minorii care au cetățenia UE se află 
în îngrijirea petiționarului. 

Conform informațiilor disponibile, petiționarul recurge la căile juridice de atac disponibile în 
temeiul legislației Regatului Unit. În acest context, se pare că a fost adresată o întrebare Curții 
de Justiție a Uniunii Europene, în temeiul articolului 267 din TFUE. Cu toate acestea, nu au 
fost furnizate informații detaliate. Petiționarul a depus o plângere la CEDO, după ce a epuizat 
toate căile juridice de atac la nivel național. 

Reținerea pașaportului petiționarului
Comisia a luat legătura cu autoritățile britanice cu privire la transpunerea deplină și 
corespunzătoare a Directivei 2004/38/CE, inclusiv reținerea pașapoartelor cetățenilor UE și 
ale membrilor familiei acestora. În opinia Comisiei, legile Regatului Unit care prevăd că 
permisul de ședere ar trebui emis sub forma unei ștampile în pașaport duc la o reținere 
nejustificată a pașaportului solicitantului. 
La 22 iunie 2011, Comisia a trimis o scrisoare de punere în întârziere autorităților britanice 
referitoare, printre altele, la transpunerea necorespunzătoare a articolului 10 alineatul (1) din 
Directiva 2004/38/CE. 

Concluzii
Dreptul de ședere
Pentru a oferi un răspuns satisfăcător, ținând cont de toate datele concrete ale cazului de față, 
este necesar să se obțină mai multe informații pentru dosarul petiției. Mai precis, este extrem 
de important să se obțină următoarele documente: 

1. Copia hotărârilor judecătorești referitoare la această cauză, inclusiv hotărârea legată de 
divorț și de custodia copiilor cuplului; 

2. Informații detaliate privind procedurile judiciare în derulare la nivel național și la nivelul 
UE referitoare, în special, la informațiile privind stadiul actual al procedurii judiciare 
naționale și care să confirme dacă Curtea de Justiție a Uniunii Europene a fost sesizată deja 
prin intermediul întrebărilor preliminare. 

Reținerea pașaportului petiționarului
Comisia a emis o scrisoare de punere în întârziere împotriva Regatului Unit la 22 iunie 2011 
și așteaptă răspunsul. 

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 20 aprilie 2012

Articolul 21 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că orice 
cetățean al Uniunii are dreptul de liberă circulație și de 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.

Membrii familiilor cetățenilor UE, care sunt resortisanți ai țărilor terțe, își pot păstra dreptul 
de ședere în statul membru gazdă în cazul unui divorț, astfel cum se prevede la articolul 13 
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alineatul (2) din această directivă. În plus, după cinci ani de ședere continuă, acești membri ai 
familiei pot dobândi dreptul de ședere permanentă, astfel cum se prevede la articolul 16 
alineatul (2) și la articolul 18 din directivă.

Comisia a primit reclamația petiționarului în februarie 2010 și i-a oferit cinci răspunsuri, 
analizând reclamația acestuia din perspectiva dreptului UE aplicabil și recomandându-i cea 
mai bună metodă de rezolvare a problemelor sale.

Referitor la refuzul cererii de obținere a unui permis de ședere permanentă depuse de 
petiționar, Comisia l-a informat pe acesta că, pentru a-și păstra dreptul de ședere în urma 
divorțului, în temeiul articolului 13 alineatul (2) din directivă, membrii familiei trebuie să 
demonstreze, printre altele, că în ziua divorțului cetățeanul UE locuia în mod legal în statul 
membru gazdă. Această interpretare este susținută de faptul că articolul 12 din directivă 
prevede condiții separate în temeiul cărora dreptul de ședere poate fi păstrat în eventualitatea 
plecării cetățeanului UE. Sarcina probei le revine membrilor familiei, iar refuzul pe motivul 
absenței dovezilor care să ateste că condițiile au fost respectate este în conformitate cu dreptul 
UE. 

Potrivit informațiilor primite, în iulie 2011, petiționarului i-a fost eliberat un permis de ședere 
permanentă, întrucât a putut face dovada că fosta sa soție a lucrat în Regatul Unit în perioada 
octombrie 2005 – ianuarie 2010.

Cu toate acestea, pașaportul său a fost în continuare reținut. În ceea ce privește reținerea 
documentelor de călătorie, Comisia l-a informat pe petiționar cu privire la faptul că statele 
membre au dreptul să verifice dacă documentele de călătorie sunt autentice; cu toate acestea, 
practica administrativă de reținere a documentelor de călătorie până la luarea unei decizii 
privind permisul de ședere reprezintă un obstacol nejustificat în calea exercitării dreptului de 
liberă circulație și de ședere al cetățenilor UE și al membrilor familiilor acestora și contravine 
prevederilor directivei, deoarece în temeiul articolului 4 alineatul (1) și al articolului 5 
alineatul (1) din directivă, documentele de călătorie respective sunt necesare pentru 
exercitarea dreptului european la liberă circulație și ședere oriunde pe teritoriul altui stat 
membru.

Comisia i-a recomandat petiționarului să recurgă la facilitățile special create de autoritățile din 
Regatul Unit privind restituirea documentelor de călătorie.

În urma ultimei încercări nereușite a petiționarului de a-și obține pașaportul, Comisia a 
contactat autoritățile din Regatul Unit cu privire la această chestiune. Acestea au informat 
Comisia, la 10 februarie 2012, că pașaportul său a fost găsit și restituit. Autoritățile din 
Regatul Unit și-au exprimat regretul că s-a înregistrat o atât de mare întârziere în încercarea 
de a găsi documentul, de vreme ce UKBA s-a angajat să adopte toate măsurile de precauție 
pentru a se asigura că documentele personale sunt în siguranță.

Concluzii

Comisia i-a oferit petiționarului o analiză juridică și i-a sugerat cea mai eficientă modalitate 
de soluționare a problemei sale care, în prezent, pare a fi în sfârșit rezolvată.

5. Răspunsul Comisiei (REV II), primit la 28 iunie 2013
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În ciuda contactelor pe care serviciile Comisiei le-au avut cu autoritățile britanice în 2012, 
care au avut ca rezultat restituirea cu succes a pașaportului petiționarului, acesta a întâmpinat 
noi probleme la includerea permisului de ședere permanentă în noul său pașaport.

În noiembrie 2012, serviciile Comisiei au solicitat în mod neoficial autorităților britanice să 
prezinte observații privind cazul petiționarului, însă, din păcate, nu au primit niciun răspuns 
până în prezent.

Ținând seama de faptul că problema cu care se confruntă petiționarul în Regatul Unit persistă, 
serviciile Comisiei au decis să contacteze în mod oficial autoritățile britanice, la 27 mai 2013, 
pentru a solicita informații privind cazul petiționarului și pentru a căuta soluții la problema 
acestuia. 

De obicei, un stat membru adresează un răspuns Comisiei în termen de zece săptămâni. La 
rândul său, Comisia are la dispoziție zece săptămâni pentru a analiza răspunsul oferit de 
autoritățile naționale în cauză. 

Comisia va informa Parlamentul în timp util cu privire la rezultatul acestei anchete.

6. Răspunsul Comisiei (REV III), primit la 1 ianuarie 2014

Ținând seama de faptul că problema cu care se confruntă petiționarul în Regatul Unit persistă, 
serviciile Comisiei au decis să contacteze în mod oficial autoritățile britanice în cadrul EU 
Pilot, la 27 mai 2013, pentru a solicita informații privind cazul petiționarului și pentru a căuta 
soluții la problemele acestuia. 

În răspunsul pe care l-au dat la 8 octombrie 2013, autoritățile din Regatul Unit au informat 
Comisia că petiționarul a depus în 2012 două noi cereri de transferare a permisului său de 
ședere permanentă în pașaportul său recent emis. Cu toate acestea, petiționarul nu a furnizat în 
niciuna dintre aceste situații permisul său de ședere permanentă valabil, în original, emis la 25 
iulie 2011, nici nu a fost în măsură să demonstreze în mod corespunzător lipsa acestuia 
(petiționarul a susținut că permisul a fost furat, însă nu a fost în măsură să furnizeze un 
raport întocmit de poliție). În consecință, aceste cereri i-au fost refuzate, iar pașaportul i-a fost 
restituit în ambele situații.

Pentru a împiedica utilizarea frauduloasă a documentelor securizate, autoritățile din Regatul 
Unit consideră că nu pot înlocui documentele securizate fără a avea prilejul de a anula în mod 
oficial documentul emis anterior sau fără a primi confirmarea oficială a faptului că s-a anunțat
poliției pierderea sau furtul acestuia.

Autoritățile din Regatul Unit au informat, de asemenea, Comisia cu privire la faptul că 
petiționarul a depus, la 7 martie 2013, o cerere de naturalizare în calitate de cetățean britanic 
și a devenit cetățean britanic la 5 iunie 2013. În calitate de cetățean britanic, nu mai are nevoie 
de un permis de ședere permanentă.

Concluzii

În urma naturalizării sale, petiționarul a dobândit dreptul incontestabil de ședere în Regatul 
Unit, ceea ce va duce la rezolvarea problemelor acestuia.


