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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1114/2009, adresată de Amedeo Intonti, de cetăţenie italiană, 
privind clarificarea normelor de acordare a vizelor pentru cetăţenii non-UE 
care sunt rude cu cetăţeni UE 

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul a solicitat informaţii din partea autorităţilor italiene cu privire la procedura de 
obţinere a vizei pentru un cetăţean non-UE, care este membru al familiei soţiei sale, cu scopul 
de a vizita Italia. Petiţionarul a primit răspunsuri confuze şi contradictorii şi suspectează lipsa 
de claritate dintr-o serie de motive posibile.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 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

În prezent, normele de reglementare a eliberării de vize Schengen de scurtă şedere sunt 
stabilite în instrucţiunile consulare comune (ICC) (JO C 326, 22.12.2005 şi JO L 131, 
28.5.2009), dar aceste instrucţiuni conţin doar o singură trimitere specifică la informaţiile care 
trebuie furnizate publicului larg, în partea VII punctul 1.8, care prevede că „misiunile 
diplomatice și oficiile consulare ale statelor membre afișează, la dispoziția publicului larg, 
informații exacte asupra mijloacelor de obținere a unei programări și de depunere a cererilor”. 
Astfel, statele membre nu sunt obligate de legislaţia europeană să ofere informaţii adecvate.

Regulamentul (CE) nr. 810/2009 privind instituirea unui Cod comun de vize (JO L 243, 
15.9.2009), de abrogare, printre altele, a ICC, a intrat în vigoare la 5 octombrie 2009 şi va 
deveni aplicabil la 5 aprilie 2010. El conţine un articol specific care menţionează diferitele 
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informaţii care vor fi furnizate publicului larg. Instrucţiunile operaţionale pentru aplicarea 
dispoziţiilor juridice vor fi prevăzute în „Manualul pentru organizarea consulară şi cooperarea 
locală Schengen“, incluzând o trimitere la informaţiile specifice care trebuie furnizate 
solicitanţilor de vize care sunt, de asemenea, membri ai familiilor unor cetăţeni UE: Proiectul 
de manual este în prezent în curs de elaborare în cadrul procedurii de comitologie de 
reglementare şi va fi adoptat printr-o decizie a Comisiei la începutul lui 2010.

Directiva 2004/38/CE prevede că statele membre acordă membrilor de familie vizaţi de 
directivă toate facilităţile pentru a obţine viza necesară, dar nu conţine nicio trimitere 
specifică la informaţiile care trebuie furnizate de statele membre publicului interesat. Astfel, 
deşi oferă informaţii insuficiente publicului larg, nu se poate spune că autorităţile italiene 
încalcă normele comunitare în această privinţă.

În ceea ce priveşte partea din petiţie referitoare la viză, se atrage atenţia asupra faptului că un 
membru al familiei unui cetăţean UE care i se alătură cetăţeanului UE în ţara de origine a 
celui de-al doilea nu este vizat de Directiva 2004/38/CE (de exemplu, un cetăţean moldovean 
care este membru al familiei unui cetăţean italian care i se alătură cetăţeanului italian rezident 
în Italia), în timp ce un membru al familiei unui cetăţean UE care însoţeşte un cetăţean UE 
într-o călătorie într-un stat membru altul decât cel de origine al cetăţeanului UE (de exemplu, 
un cetăţean moldovean care este soţul unei cetăţene române aflate în călătorie, care însoţeşte 
cetăţeana română într-o călătorie în Italia) ar fi vizat de directivă.


