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Comisia pentru petiţii

26.10.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: - Petiţia nr. 1172/2007, adresată de Hans-Peter Schneider, de cetăţenie 
germană, privind inconsistenţa dintre legislaţia germană referitoare la 
cetăţenii străini, pe de o parte, şi Carta drepturilor fundamentale, 
Convenţia europeană a drepturilor omului şi Directiva 2003/86/CE 
privind dreptul la reîntregirea familiei, pe de altă parte

- Petiţia nr. 0916/2008, adresată de Eilert Marks, de cetăţenie germană, 
privind reîntregirea familiei

1. Rezumatele petiţiilor

Petiţia nr. 1172/2007:
 Petiţionarul susţine că, în transpunerea legislaţiei europene şi prin modificarea legislaţiei 
privind imigrarea, Republica Federală Germană încalcă în mod inadmisibil drepturi 
fundamentale, în special prevederile Convenţiei Europene pentru apărarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor fundamentale (CEDO) şi Directiva 2003/86/CE. Acesta susţine că are loc 
discriminare pe bază de cerinţe lingvistice (tratament inegal) şi mediu etnic sau social, 
observând că soţii din Coreea, de exemplu, nu trebuie să facă dovada cunoştinţelor de limbă 
germană, pe când cei din Thailanda trebuie să dovedească aceste abilităţi în scris. Petiţionarul 
nu înţelege de ce cunoştinţele solide de limbă sunt o condiţie necesară pentru obţinerea 
vizelor de reîntregire a familiei, însă nu în scopul angajării. Acesta este de părere că nivelul 
specific de cunoaştere a limbii cerut de către autorităţile germane (certificat A 1 de limbă 
germană) este prea ridicat, încălcând astfel Directiva 2003/86/CE. Resursele necesare pentru 
cursurile de limbă nu sunt întotdeauna disponibile în ţara de origine, întârziind astfel
reîntregirea familiei pentru o perioadă inutil de lungă. Cunoştinţele de limbă pot fi dobândite 
mult mai uşor în ţara de reşedinţă a soţului şi într-un mediu familial. Petiţionarul susţine că 
noile reguli încurajează mai curând excluderea decât integrarea.
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Petiţia nr. 0916/2008:
Petiţionarul, care s-a căsătorit cu o ucraineancă în 2007 şi care doreşte să locuiască împreună 
cu aceasta şi să-şi întemeieze o familie în Germania, semnalează faptul că autorităţile 
germane îi resping acest drept, refuzând să-i elibereze soţiei lui o viză. În consecinţă, acesta 
solicită ajutorul Parlamentului European în vederea reîntregirii familiei în cel mai scurt timp.

2. Admisibilitate

Petiţia nr. 1172/2007: Declarată admisibilă la 7 aprilie 2008. 
Petiţia nr. 916/2008: Declarată admisibilă la 20 noiembrie 2008. 

Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de 
procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 octombrie 2009

Petiţiile

Petiţionarii sunt cetăţeni germani cu domiciliul în Germania. Ambii sunt căsătoriţi cu 
resortisanţi ai unor ţări terţe, iar cererile lor respective de viză în vederea reîntregirii familiei 
le-au fost refuzate.

În opinia unuia dintre petiţionari, obligaţia de a furniza dovezi ale unui anumit nivel de 
competenţă lingvistică, prevăzută de legea germană privind imigraţia, încalcă dispoziţiile 
Directivei 2003/86/CE1 privind dreptul la reîntregirea familiei.

Legislaţie comunitară aplicabilă

Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea 
familiei nu se aplică nicidecum cetăţenilor Uniunii Europene, ci doar resortisanţilor ţărilor 
terţe care doresc reîntregirea familiei alături de un membru al familiei care este resortisant al 
unei ţări terţe.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2004/38/CE2 privind dreptul la liberă 
circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor 
acestora, această directivă se aplică doar cetăţenilor UE care se deplasează sau îşi au reşedinţa 
într-un stat membru, altul decât cel ai cărui resortisanţi sunt, precum şi membrilor familiei lor 
care îi însoţesc sau li se alătură. 

Prin urmare, cetăţenii „imobili” ai Uniunii Europene nu intră sub incidenţa legislaţiei 
comunitare privind reîntregirea familiei. Eventualul lor drept la reîntregirea familiei rămâne 
un aspect reglementat de legislaţia naţională.

                                               
1 JO L 251, 03.10.2003, p. 12
2 JO L 158, 30.4.2004, p. 77
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