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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1048/2009, adresată de A.M., de cetăţenie poloneză, privind 
respingerea de către autorităţile poloneze a cererii soţului său pentru o viză 
de şedere de lungă durată

1. Rezumatul petiţiei

Soţul petiţionarei, originar din Trinidad şi Tobago, dar cu domiciliul stabil în SUA, a primit 
interdicţie de intrare în Germania, deoarece, anterior, acesta încălcase reglementările privind 
viza de şedere. În prezent, acesta a solicitat o viză de şedere de lungă durată în Polonia, unde 
doreşte să locuiască împreună cu petiţionara, dar, făcând referire la aspectele menţionate mai 
sus, autorităţile poloneze i-au refuzat cererea.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 noiembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 februarie 2010

Petiţionara, cetăţean polonez, locuieşte în Polonia şi este căsătorită cu un cetăţean al unei ţări 
terţe. Cererea acestuia din urmă pentru o viză de şedere de lungă durată în Polonia a fost 
respinsă. Acesta a depăşit cu două luni termenul de şedere conferit de o viză Schengen în 
2008, astfel că autorităţile germane i-au pus interdicţie de intrare până în 2012.

Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea 
familiei nu se aplică cetăţenilor Uniunii, ci doar resortisanţilor ţărilor terţe care doresc 
reîntregirea prin aducerea unui membru al familiei, resortisant al unei ţări terţe.
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La articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulaţie şi 
şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora se 
prevede că aceasta se aplică numai cetăţenilor Uniunii care se deplasează sau îşi au reşedinţa 
într-un stat membru, altul decât cel al cărui resortisant este, precum şi membrilor familiei sale 
care îl însoţesc sau i se alătură.

Astfel, resortisanţii UE „imobili” nu intră sub incidenţa legislaţiei comunitare privind 
reîntregirea familiei, condiţiile pentru reîntregirea familiei ţinând de legislaţia naţională a 
statelor membre.


