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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0640/2008, adresată de Luigi Giovanni Solinas, de cetăţenie 
italiană, privind refuzul companiei Ryanair de a recunoaşte „carte de séjour” 
franceză ca act de identitate legitim

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, care a locuit în Franţa timp de 40 de ani, se plânge că personalul companiei 
Ryanair de la aeroportul Beauvais a refuzat să îi recunoască „carte de séjour” franceză ca un 
document de identificare legitim, determinându-l să piardă zborul spre Veneţia. Petiţionarul 
declară că nu a avut niciodată probleme cu liniile aeriene pe care le utilizează în mod normal 
(Air France şi Meridiana), şi, prin urmare, pune sub semnul întrebării legitimitatea politicii 
privind pasagerii a companiei Ryanair.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 octombrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Petiţionarul, un resortisant italian care a locuit în Franţa timp de 40 de ani se plânge că 
personalul companiei Ryanair de la aeroportul Beauvais nu i-a recunoscut permisul de şedere 
francez pe care l-a prezentat ca document de identificare acceptabil. Pierzând astfel zborul 
spre Veneţia, petiţionarul se plânge în legătură cu politica privind pasagerii a companiei 
Ryanair, întrucât alte linii aeriene (Air France şi Meridiana) îi acceptaseră permisul de şedere 
ca document de identificare.

Articolul 18 din Tratatul CE stipulează că orice cetăţean al Uniunii are dreptul de liberă 
circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre, sub rezerva limitărilor şi condiţiilor 
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prevăzute de tratat şi de dispoziţiile adoptate în vederea aplicării sale. Limitările şi condiţiile 
respective din tratat se regăsesc în Directiva 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulaţie şi 
şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora. 

Articolul 5 alineatul (1) din directivă prevede că cetăţenii UE au dreptul de a intra pe teritoriul 
unui stat membru cu o carte de identitate valabilă sau un paşaport valabil. În conformitate cu
articolul 5 alineatul (4) din directivă, în cazul în care un cetăţean al Uniunii nu posedă o carte 
de identitate valabilă sau un paşaport valabil, statul membru în cauză acordă acestuia, înainte 
de a proceda la expulzarea sa, toate mijloacele rezonabile pentru a-i permite să obţină
documentele necesare sau pentru a confirma ori a dovedi prin alte mijloace că beneficiază de 
dreptul de liberă circulaţie şi şedere.

Normele menţionate anterior se adresează statelor membre şi nu aduc atingere dreptului 
companiilor aeriene de a prevedea norme referitoare la documentele de călătorie acceptate. 
Companiile aeriene au dreptul să realizeze controale privind identitatea persoanelor în cadrul 
unui program comercial în scopuri legate de securitate sau identificare. În cazul în care fac 
obiectul unor astfel de controale, cetăţenii UE au dreptul de a-şi dovedi identitatea prin 
prezentarea fie a unei cărţi de identitate valabile, fie a unui paşaport valabil. Refuzul 
recunoaşterii de către personalul Ryanair a permisului de şedere nu este contrar normei 
generale a directivei, conform căreia cetăţenii UE trebuie să deţină o carte de identitate 
valabilă sau un paşaport valabil pentru a intra pe teritoriul unui alt stat membru.


