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Ref.: etiția nr. 0390/2009, adresată de Ioannis Papaioannou, de cetățenie elenă, 
privind presupusele încălcări ale Directivei 2004/38/CEE de către autoritățile 
franceze</TITRE>

1. Rezumatul petiției

Petiționarul contestă răspunsul primit din partea consulatului francez din Londra, care l-a 
înștiințat referitor la faptul că soția sa, cetățean rus care deține un permis de ședere britanic, 
mai are încă nevoie de viză pentru a călători în Franța. Petiționarul susține că răspunsul indică 
faptul că respectivul consulat francez nu a primit noile instrucțiuni cu privire la aplicarea 
Directivei 2004/38/CE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 iunie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 septembrie 2009

Petiționarul, cetățean elen rezident în Regatul Unit reclamă răspunsul primit din partea
consulatul francez din Londra, care insistă asupra faptului că soția sa, resortisant rus care 
deține un permis de ședere britanic, mai are încă nevoie de viză pentru a călători în Franța 
împreună cu acesta.
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 
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prevăzute de acest tratat și în funcție de măsurile adoptate în vederea aplicării sale. Limitările 
și condițiile respective se regăsesc în Directiva 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație 
și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora. 
În conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din directivă, resortisanții din țări terțe, care sunt 
membri de familie ai unui cetățean al UE și care posedă un „Permis de ședere de membru de 
familie pentru un cetățean al Uniunii” sunt scutiți de orice cerințe cu privire la viză când 
călătoresc pentru a însoți sau a se alătura unui cetățean al UE într-un alt stat membru. 
Având în vedere că acesta pare să fie un caz izolat, Comisia recomandă petiționarului să 
recurgă la rețeaua online SOLVIT responsabilă pentru soluționarea diverselor probleme, în 
cadrul căreia statele membre ale UE cooperează pentru soluționarea problemelor care apar în 
urma aplicării incorecte a legislației privind piața internă de către autoritățile publice.


