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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0932/2007, adresată de Philip Andrews, de cetățenie irlandeză, privind 
aplicarea Directivei 2004/38/CE privind obligațiile legate de călătorii și de 
obținerea vizelor pe care trebuie să le respecte soții cetățenilor Uniunii Europene

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este un cetățean irlandez căsătorit cu o persoană de cetățenie rusă. Prin prezenta 
petiție, acesta solicită Parlamentului European să ia o decizie referitoare la publicarea unor 
informații clare și concise privind politicile fiecărei țări europene în ceea ce privește practicile 
și cerințele actuale legate de condițiile de călătorie pe teritoriul lor a soților cetățenilor UE 
care nu au cetățenia statului membru respectiv. De asemenea, petiționarul solicită 
Parlamentului European să abordeze chestiunea respectivă cu autoritățile competente. 
Petiționarul susține că în cursul călătoriei în mai multe țări europene împreună cu familia, s-a 
confruntat cu atitudini și norme diferite din partea autorităților consulare și a avut parte de 
inconveniente. Solicitarea de a prezenta scrisori de invitație, dovezi de asigurare medicală, 
bilete de călătorie și informații privind punctele clare de intrare pentru ca soția petiționarului 
să poată obține viza necesară pentru a-și însoți soțul și copiii, constituie, pe lângă 
inconvenientele create, o încălcare a libertății petiționarului de a călători în Uniunea 
Europeană. Petiționarul a trebuit să respecte cerințe diferite ale consulatelor aceleiași țări din 
capitale diferite. De exemplu, consulatul olandez din Moscova a solicitat prezentarea de 
rezervări la hotel, asigurare medicală și utilizarea unei societăți pentru a putea obține viza de 
călătorie. Consulatul bulgar din Moscova a solicitat, de asemenea, bilete de călătorie și 
asigurare și așa mai departe.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 februarie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 iunie 2009.
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Petiționarul, cetățean irlandez căsătorit cu o persoană de cetățenie rusă, reclamă faptul că 
procedurile naționale legate de eliberarea unei vize de intrare în spațiul Schengen pentru 
membrii familiei unui cetățean UE contravin deseori legislației comunitare, întrucât sunt 
solicitate documente suplimentare, neprevăzute de Directiva 2004/38/CE, sau taxe pentru 
eliberarea vizelor, iar câteodată procedurile sunt dificile și durează mult.

În temeiul Directivei 2004/38/CE, membrii familiei au dreptul de a însoți un cetățean UE sau 
de a se alătura acestuia într-un stat membru, altul decât cel al cărui cetățean este cetățeanul 
UE. Acest drept derivă din legătura de rudenie pe care persoana în cauză o are cu cetățeanul 
UE.

Așa cum se prevede în articolul 5 alineatul (2) din directivă, statele membre, în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 539/2001, pot, atunci când cetățeanul UE își exercită dreptul de 
liberă circulație și ședere pe teritoriul acestora, să solicite membrului de familie care este 
cetățean al unei țări terțe să posede o viză de intrare în conformitate cu regulamentul. 

Așa cum a confirmat Curtea Europeană de Justiție1, membrii de familie respectivi au nu 
numai dreptul de a intra pe teritoriul statului membru, ci și de a obține o viză de intrare în 
acest scop. Statele membre trebuie să acorde acestor persoane toate facilitățile pentru a obține 
vizele necesare, care trebui eliberate în mod gratuit în cel mai scurt timp posibil și în cadrul 
unei proceduri accelerate.

Întrucât acest drept derivă numai din legăturile de rudenie, statul membru gazdă poate solicita 
membrilor de familie care solicită o viză de intrare să prezinte pașaportul valabil și o dovadă a 
legăturii de rudenie. Nu poate fi solicitat niciun alt document, cum ar fi dovada cazării, 
resurse financiare suficiente, o scrisoare de invitație sau biletul dus-întors.

La 10 decembrie 2008, Comisia a adoptat un raport2 referitor la aplicarea Directivei 
38/2004/CE. Raportul subliniază faptul că membrii de familie care provin din țări terțe se 
confruntă frecvent cu probleme atunci când solicită o viză de intrare. 

Concluzii

Responsabilitatea asigurării transpunerii și punerii în aplicare în mod corect a directivei și a 
conformității procedurii de obținere a vizei cu drepturile prevăzute de legislația comunitară le 
revine statelor membre. Comisia colaborează strâns cu statele membre pentru a asigura 
transpunerea și punerea în aplicare în mod corect a directivei pe teritoriul UE. Comisia va 
acorda asistență statelor membre prin emiterea unor orientări în prima jumătate a anului 2009, 
referitoare la anumite chestiuni identificate ca fiind problematice în cadrul transpunerii sau 
aplicării, printre care vizele de intrare, pentru a oferi îndrumări cu privire la modul în care 
acestea pot fi rezolvate.

                                               
1 A se vedea, printre altele, hotărârea Curții din 31 ianuarie 2006 la cauza C-503/03 

Comisia/Spania (Rec. 2006, p. I-1097)
2 Disponibil la adresa: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0840:FIN:EN:PDF.


