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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1706/2012, adresată de Flora Hansen, de cetățenie germană, privind 
punerea în aplicare necorespunzătoare a Directivei 2004/38/CE de către Suedia

1. Rezumatul petiției

Petiționara, care are cetățenie germană și este de origine filipineză, reclamă modul în care 
Suedia, unde s-a mutat ca urmare a căsătoriei sale cu un resortisant norvegian care trăiește în 
Suedia, aplică Directiva 2004/38/CE privind libera circulație. Ea descrie în mai multe rânduri 
cum cauza sa a fost tratată în mod necorespunzător în relație cu aceasta și cu fiica ei care a 
venit din Filipine pentru a i se alătura acesteia în Suedia. Ea susține că Tribunalul de migrație 
a trimis această cauză la Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a clarifica interpretarea 
anumitor aspecte ale directivei. 

2. Admisibilitate

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

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2014

Potrivit informațiilor puse la dispoziția Comisiei, fiica petiționarei, care s-a născut în Filipine, 
a fost lăsată în grija bunicii ei la vârsta de trei ani, în timp ce mama ei a plecat la muncă în 
Germania. Petiționara trimite bani în mod regulat în Filipine pentru familia ei și o vizitează în 
fiecare an. După ce a petrecut mai mulți ani în Germania, petiționara a obținut cetățenia 
germană înainte de a se muta în Suedia în 2009 cu partenerul ei norvegian, cu care s-a 
căsătorit în 2011. Între timp, fiica petiționarei a studiat la școala de asistente din Filipine, de 
unde a obținut o diplomă. Odată calificată, ea nu a căutat un loc de muncă, ci a ajutat-o pe 
sora ei să își îngrijează copiii. Ea nu a fost niciodată angajată și nu a solicitat niciun beneficiu 
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din Filipine. În 2011, la vârsta de 24, fiica petiționarei a sosit în Suedia și a solicitat un permis 
de ședere, în calitate de membru de familie aflat în întreținerea unui cetățean al UE. Cererea 
sa a fost respinsă de autoritățile suedeze pentru migrație pe motiv că ea nu a prezentat modul 
în care banii care au fost furnizați de mama sa au fost necesari pentru a îndeplini nevoile sale 
de bază și că sistemul de asistență socială din Filipine nu ar fi putut să îi ofere asistență. Ea a 
contestat decizia. Astfel cum a indicat petiționara, Curtea de Apel suedeză în materie de 
imigrații din Stockholm (Suedia) a decis, în cele din urmă, la 12 septembrie 2010, să depună o 
cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare la Curtea de Justiție a UE privind 
interpretarea articolului 2 alineatul (2) litera (c) din Directiva 2004/38/CE1.

Observațiile Comisiei 

Curtea de Justiție a pronunțat hotărârea sa privind cauza la 16 ianuarie 2014 (a se vedea 
hotărârea privind cauza C-423/122).

Curtea a clarificat că dispozițiile relevante din dreptul UE [articolul 2 alineatul (2) litera (c) 
din Directiva privind libera circulație] trebuie să fie interpretate ca însemnând că statul 
membru gazdă nu are voie să impună ca, pentru a fi considerat membru de familie „aflat în 
întreținere”, descendentul în linie directă în vârstă de 21 de ani sau mai mult să dovedească 
faptul că a încercat în van să găsească un loc de muncă sau să primească un ajutor de 
subzistență din partea autorităților din țara sa de origine și/sau orice alt sprijin. Așa ceva ar 
face extrem de dificilă obținerea de către membrul de familie a dreptului de ședere în statul 
membru gazdă. Persoanei ar trebui să i se impună numai să facă dovada faptului că se află 
într-o situație de dependență reală în raport cu cetățeanul UE.

De asemenea, Curtea a confirmat că situație de dependență trebuie să existe în țara în care își 
are reședința solicitantul, la momentul la care solicită să se alăture cetățeanului UE de care 
este dependent. Curtea a adăugat că nu ar putea fi luat în considerare în evaluarea care 
urmează să fie efectuată de autoritățile statului membru gazdă faptul că descendentul în linie 
directă, ca urmare a unor circumstanțe personale, precum vârsta, studiile și starea de sănătate, 
era considerat ca având perspective bune pentru a găsi un loc de muncă și, în plus, intenționa 
să înceapă să lucreze în statul membru gazdă. 

În plus, Curtea a confirmat că nu este nevoie să se determine motivele de dependență sau de 
apelare la sprijinul cetățeanului UE. Pentru a evalua dacă persoana se află într-o situație de 
dependență reală în raport cu cetățeanul UE, statul membru gazdă ar trebui să analizeze dacă, 
având în vedere condițiile sale financiare și sociale, persoana în cauză nu este în măsură să se 
întrețină. De exemplu, faptul că aceasta primește în mod regulat și pe o perioadă de timp 
considerabilă bani de la cetățeanul UE, necesari pentru a se întreține în țara de origine (cum a 
fost cazul în situația de față), ar fi suficient pentru a dovedi existența unei dependențe reale.

Concluzie

Comisia crede că fiica petiționarei va putea, în temeiul interpretării oferite de Curtea de 

                                               
1Directiva 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 acestora 
(JO L 158, 2004, p. 77 și – rectificările – JO L 229, 2004, p. 35 și JO L 197, 2005, p. 34).
2http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?doclang=RO&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&
docid=146437&occ=first&dir=&cid=456529
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Justiție în hotărârea menționată anterior, să se bazeze pe dreptul ei prevăzut de dispozițiile UE 
privind libera circulație de ședere ca membru de familie aflat în întreținerea unui resortisant al 
UE care și-a exercitat dreptul la liberă circulație.


