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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0305/2009, adresată de Marisa Pignolo, de cetăţenie italiană, privind 
libera circulaţie a persoanelor în cadrul Uniunii Europene

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara de cetăţenie italiană, care îşi are reşedinţa în Belgia încă din copilărie, s-a căsătorit 
cu un cetăţean de origine senegaleză. Autorităţile belgiene de imigrare au refuzat 
să-i elibereze soţului acesteia viza de intrare pe teritoriul belgian. Petiţionara declară că 
problemele pe care le întâmpină în obţinerea vizei de reunire a familiei pentru soţul său sunt 
legate de faptul că petiţionara este de origine italiană şi îşi are reşedinţa în Belgia, ceea ce 
reprezintă o discriminare pe motive de cetăţenie.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 iunie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 septembrie 2009

˝Petiţia

Petiţionara, care s-a născut în Belgia, dar care posedă cetăţenia italiană, s-a căsătorit cu un 
cetăţean de origine senegaleză la Dakar la 4 aprilie 2008. Acesta a întâmpinat dificultăţi 
atunci când a solicitat viză pentru a o însoţi pe soţia sa în Belgia, unde autorităţile locale au 
refuzat să înregistreze căsătoria cuplului, îndrumându-i să o înregistreze în Italia. Petiţionara 
susţine că întâmpină dificultăţi din cauza combinaţiei celor două calităţi ale sale, de cetăţean
italian şi rezident belgian. 

Observaţiile Comisiei
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Comisia subliniază faptul că în cazul de faţă se aplică Directiva 2004/38/CE. În conformitate 
cu aceasta, membrii familiei au dreptul de a însoţi sau de a se alătura cetăţeanului UE într-un 
stat membru, altul decât cel al cărui cetăţean este. Acest drept rezultă din legătura de rudenie 
cu cetăţeanul UE.

Aşa cum este prevăzut la articolul 5 alineatul (2) din directivă, Belgia poate solicita 
membrului familiei care este cetăţean al unei ţări terţe să deţină o viză de intrare, atunci când 
cetăţeanul UE îşi exercită dreptul de a se deplasa şi locui liber pe teritoriul ei, în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 539/2001. 

Aşa cum a confirmat şi Curtea Europeană de Justiţie1, membrii de familie din această 
categorie au dreptul nu numai de a intra pe teritoriul statului membru, ci şi de a obţine o viză 
de intrare în acest scop. Statele membre trebuie să acorde acestor persoane toate facilităţile 
pentru a obţine vizele necesare, care se eliberează gratuit, în cel mai scurt termen şi pe baza 
unei proceduri accelerate.

Totuşi, dreptul de a obţine o viză de intrare nu este necondiţionat, întrucât legislaţia 
comunitară permite statelor membre să refuze viza de intrare unui cetăţean UE în cazul unui 
abuz sau al unei fraude sau pentru motive de ordine publică, siguranţă publică sau sănătate 
publică, în sensul capitolului VI din Directiva 2004/38/CE.

S-ar părea că cererea de obţinere a vizei pentru soţul petiţionarei a fost refuzată pe motiv că 
mariajul nu a fost înregistrat în Italia. Directiva nu prevede astfel de cerinţe adiţionale, care 
pot reprezenta un obstacol în calea liberei circulaţii.

La 2 iulie 2009, Comisia a adoptat orientări2 pentru o mai bună transpunere şi punere în 
aplicare a Directivei 2004/38/CE. Orientările au clarificat faptul că, deşi nu există legi 
comunitare privind recunoaşterea căsătoriilor între statele membre, căsătoriile încheiate 
valabil oriunde în lume trebuie, în principiu, să fie recunoscute în scopul aplicării directivei, 
deşi există multe criterii pentru evaluarea valabilităţii şi scopului căsătoriei.˝

                                               
1 A se vedea, inter alia, hotărârea din 31 ianuarie 2006, C-503/03, Comisia/Spania, Rec. 2006, p. I-1097
2 COM(2009)0313 final


