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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref: Petiția nr. 0399/2009, adresată de Ünal Zeran, de cetățenie germană, însoțită 
de 105 semnături, privind eliminarea vizelor pentru cetățenii turci

1. Rezumatul petiției

Petiționarul se referă la Hotărârea Curții de Justiție în cauza C-228/06 (având ca obiect o 
cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Oberverwaltungsgericht Berlin-
Brandenburg (Germania) la 19 mai 2006 - Mehmet Soysal, Cengiz Salkim și Ibrahim Savatli 
împotriva Republicii Federale Germania – cu participarea Bundesagentur für Arbeit), care a 
decis că protocolul adițional la Acordul de asociere între CEE și Turcia trebuie să fie 
interpretat în sensul că cetățenii turci care prestează servicii în Germania în numele unei 
întreprinderi stabilite în Turcia nu ar trebui să aibă nevoie de viză pentru a intra în Germania. 
Prin urmare, petiționarul solicită Parlamentului European să invite Comisia Europeană să se 
asigure că hotărârea Curții de Justiție este respectată fără întârziere în toate statele membre în 
vederea stopării tratamentului ilegal la care sunt supuși cetățenii turci. 

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 face trimitere la Hotărârea Curții de Justiție din 19 februarie 2009 în cauza C-
228/06, Mehmet Soysal și Ibrahim Savatli. Petiționarul solicită Parlamentului European să 
invite Comisia Europeană să se asigure că hotărârea Curții de Justiție este respectată fără 
întârziere în toate statele membre și să asigure condiții de intrare armonizate imediate pentru 
resortisanții turci.
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Observa�iile Comisiei cu privire la petiție

În conformitate cu Regulamentul nr. 539/2001 al Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire a 
listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe 
și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (JO L 81, 
21.3.2001, p. 1), resortisanții turci trebuie să dețină o viză pentru a călători în Uniunea 
Europeană.

Hotărârea pronunțată de Curtea de Justiție a Comunităților Europene la 19 februarie 2009 în 
cauza C-228/06, Mehmet Soysal și Ibrahim Savatli, prevede că „articolul 41 alineatul (1) din 
protocolul adițional [la Acordul de asociere dintre CEE și Turcia din 12 septembrie 1963], 
care a fost semnat la 23 noiembrie 1970 la Bruxelles și încheiat, aprobat și confirmat în 
numele Comunității prin Regulamentul (CEE) nr. 2760/72 al Consiliului din 19 decembrie 
1972, trebuie interpretat în sensul că se opune introducerii, începând cu data intrării în vigoare 
a acestui protocol, a unei obligații de a deține viză pentru a permite unor resortisanți turci, 
precum reclamanții din acțiunea principală, să intre pe teritoriul unui stat membru în vederea
prestării de servicii în numele unei întreprinderi stabilite în Turcia, în condițiile în care, la data 
respectivă, nu se cerea o astfel de viză.” Articolul 41 din protocolul adițional stabilește o 
clauză „standstill”, care prevede că „părțile contractante se abțin să introducă în relațiile 
dintre ele noi restricții privind libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii.”

Hotărârea menționată mai sus trebuie interpretată în contextul Acordului de asociere dintre 
CEE și Turcia, care stabilește drepturi și obligații reciproce pentru ambele părți. În cooperare 
cu Consiliul, statele membre și Turcia, Comisia analizează în prezent această hotărâre pentru 
a trage concluziile adecvate. 

Se poate deduce deja din această hotărâre că, în principiu, resortisanții turci rezidenți în 
Turcia, care călătoresc într-un stat membru în vederea prestării de servicii pe teritoriul 
acestuia în numele unei întreprinderi stabilite în Turcia nu au nevoie de viză pentru a intra pe 
teritoriul acelui stat membru, în cazul în care statul membru în cauză nu a solicitat o viză la 
data intrării în vigoare, pentru acel stat membru, a protocolului adițional din 23 noiembrie 
1970. 

În urma evaluării preliminare a acestei hotărâri, efectuată în special pe baza informațiilor 
comunicate Comisiei de către statele membre, reiese că șaisprezece state membre impuseseră 
o obligație de deținere a unei vize pentru toți resortisanții turci la data intrării în vigoare a 
clauzei standstill pentru acestea; prin urmare, acestea nu sunt afectate de Hotărârea Soysal. 
Dintre celelalte unsprezece state membre care au exonerat, în principiu, resortisanții turci de 
la obligația de a deține o viză, la datele relevante, șapte dintre acestea solicitau o viză pentru 
resortisanții turci care intrau pe teritoriul acestora pentru a desfășura o activitate remunerată 
sau o activitate profesională. Prin urmare, reiese că de scutirea privind cerința de a deține o 
viză beneficiază, în anumite situații, numai resortisanții turci care călătoresc în anumite țări 
Schengen (și anume Germania și Danemarca), precum și în Regatul Unit și Irlanda, pentru a 
presta servicii în aceste țări.

Pentru a clarifica implicațiile Hotărârii Soysal, Comisia va adopta „Orientări privind 
deplasarea resortisanților turci care trec frontierele externe ale statelor membre UE pentru a 
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presta servicii în cadrul UE”, care urmează să fie introduse sub formă de actualizare a 
Recomandării Comisiei din 6 noiembrie 2006 de stabilire a unui „Ghid practic al polițiștilor 
de frontieră (Ghidul Schengen)”, care urmează să fie utilizat de către autoritățile competente 
ale statelor membre în momentul efectuării controlului persoanelor la frontieră (C(2006) 5186 
final). Acest document se adresează în primul rând polițiștilor de frontieră ai statelor membre 
și va fi, de asemenea, util consulatelor statelor membre pentru a răspunde la întrebările 
privind efectele hotărârii Curții de Justiție din 19 februarie 2009. Înainte de a fi adoptate, 
acestea au fost împărtășite și discutate cu statele membre și Turcia.


