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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0006/2013, adresată de Mohamed Musa Gbondo Sama, de cetățenie 
germană, privind un presupus tratament inegal aplicat de autoritățile germane în 
legătură cu o cerere de viză

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă faptul că procedura de solicitare a vizei pentru un copil pe care l-a 
adoptat din Sierra Leone durează excesiv de mult. În opinia sa, această procedură echivalează 
cu un caz de discriminare și tratament inegal din partea autorităților germane. În acest context, 
petiționarul face trimitere la Directiva 2000/43/CE de punere în aplicare a principiului 
egalității de tratament între persoane, fără deosebire de origine rasială sau etnică. El consideră 
că autoritățile germane încalcă această directivă. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 septembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 31 ianuarie 2014

Directiva nr. 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului 
egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică1 nu se aplică 
                                               
1 http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=RO&numdoc=32000L0043&
model=guichett.
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procedurilor de solicitare a vizei. Acest lucru reiese din articolul 3 alineatul (2) din directivă, 
unde se precizează domeniul de aplicare a directivei și se afirmă explicit că aceasta „nu se 
referă la diferența de tratament bazată pe cetățenie și nu aduce atingere dispozițiilor și 
condițiilor legate de intrarea și rezidența cetățenilor din terțe țări [...], pe teritoriul statelor 
membre, precum și la orice tratament care izvorăște din statutul legal al cetățenilor din terțe 
țări [...]ˮ.

Întrucât petiția face referire la o procedură de intrare în Germania a unui cetățean dintr-o țară 
terță, aceasta nu este reglementată de legislația UE. Prin urmare, Comisia nu poate interveni 
în acest caz. 


