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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1002/2007, adresată de Rudolf Dancek, de cetățenie croată, privind 
refuzul de a i se permite intrarea pe teritoriul Franței

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, împreună cu soția sa de cetățenie germană și un cuplu german, prieteni cu 
aceștia, au vrut să traverseze granița germano-franceză pe la Lauterbourg pentru a-și vizita 
vărul la Sessenheim. Deoarece petiționarul deținea în momentul acela doar cartea de identitate 
croată, oficialii de la granița franceză i-au cerut și permisul de conducere și actele vehiculului, 
apoi l-au rugat să îi însoțească pentru a semna un document. Petiționarul a crezut că i s-a 
acordat viza pentru o zi; în schimb acesta a fost trimis înapoi pe teritoriul german. Petiționarul 
nu a avut șansa să obțină documentele necesare sau să primească copii ale acestora prin fax 
pentru a putea fi aprobate. Petiționarul consideră că a fost tratat injust și face referire la 
hotărârea Curții Europene de Justiție în cauza C-459/99, care susține că un cetățean al unei 
țări terțe care este căsătorit cu un resortisant al unui stat membru deține libertate de mișcare, 
chiar și fără a fi în posesia unui pașaport, dacă acesta poate să-și confirme identitatea și 
legăturile conjugale și nu există probe că persoana în cauză reprezintă un risc la adresa 
cerințelor politicii, securității și sănătății publice. Petiționarul face de asemenea referire la 
articolul 5 alineatul (4) din Directiva 2004/38/CE conform căruia, înainte de a fi trimise 
înapoi de la graniță, aceste persoane au dreptul de a obține sau de a le fi aduse documentele 
necesare sau de a demonstra prin alte mijloace că au dreptul la libertate de mișcare și 
reședință.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 martie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Articolul 18 din Tratatul CE prevede că „orice cetățean al Uniunii are dreptul de liberă 
circulație și ședere pe teritoriul statelor membre, sub rezerva limitărilor și condițiilor 
prevăzute de prezentul tratat și de dispozițiile adoptate în vederea aplicării sale”. Respectivele 
limitări și condiții se găsesc în Directiva 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și 
ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora. 

Articolul 5 alineatul (1) din directivă prevede că membrii familiei unui cetățean al UE, care 
nu sunt cetățeni ai unui stat membru, au dreptul de a intra pe teritoriul altui stat membru cu un 
pașaport valabil. În conformitate cu articolul 5 alineatul (4) din directivă, în cazul în care un 
membru al familiei unui cetățean UE nu posedă un act de identitate sau un pașaport valabil, 
statul membru în cauză acordă acestei persoane, înainte de proceda la expulzarea acesteia, 
toate mijloacele rezonabile pentru a-i permite să obțină documentele necesare sau pentru a 
confirma ori a dovedi prin alte mijloace că beneficiază de dreptul de liberă circulație și ședere. 
Această dispoziție codifică jurisprudența Curții de Justiție1.

Dacă se confirmă, măsurile luate de către autoritățile vamale, așa cum sunt descrise de către 
petiționar, nu sunt în concordanță cu dreptul comunitar. În acest sens, în cadrul dialogului 
bilateral cu statele membre, în urma a unui raport2 privind punerea în aplicare a directivei mai 
sus menționate, această problemă va fi ridicată în ceea ce privește Franța. În acest sens, 
Comisia nu deține informații cu privire la existența unei practice administrative generale și 
consecvente de încălcare a dreptului comunitar.

                                               
1 Hotărârea Curții din 25 iulie 2002, MRAX, C-459/99.
2 Raportul Comisiei către Parlamentul European și către Consiliu privind aplicarea Directivei 2004/38/CE 
privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii 
familiilor acestora - COM(2008)0840 final.


