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1. Rezumatul petiției

Petiționara reclamă faptul că minorii părinților divorțați întâmpină dificultăți în momentul în 
care călătoresc în diverse țări membre ale Uniunii Europene. Aceasta solicită să se înscrie în 
pașapoartele minorilor clauzele stabilite de instanțele de judecată pentru dreptul familiei, 
permițând sau împiedicând libera circulație a minorilor în diverse țări ale Uniunii Europene. 
Acest fapt ar permite evitarea conflictelor inutile între părinți.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 decembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 aprilie 2010

Petiționara propune stabilirea unor norme comune care să permită minorilor să călătorească în 
compania unui părinte divorțat sau separat atunci când nu există nici un impediment juridic 
pentru aceasta.

Articolul 21 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că orice 
cetățean al Uniunii are dreptul de liberă circulație și de ședere pe teritoriul statelor membre, 
sub rezerva limitărilor și condițiilor prevăzute de tratate și de dispozițiile adoptate în vederea 
aplicării acestora. 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. 
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În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) și articolul 5 alineatul (1) din directivă, cetățenii 
UE pot părăsi teritoriul statului a cărui naționalitate o dețin pentru a se deplasa într-un alt stat 
membru și pot intra în acesta cu o carte de identitate sau un pașaport valabil. În conformitate 
cu jurisprudența1 Curții, chiar și un copil poate beneficia de dreptul la liberă circulație și 
ședere garantat de legislația UE. Capacitatea unui cetățean UE de a deține drepturile garantate 
de legislația UE nu poate fi condiționată de împlinirea de către persoana vizată a vârstei 
prescrise pentru dobândirea capacității juridice de a exercita drepturile respective personal.

Legislația națională care condiţionează ieșirea unui minor dintr-un stat membru de existența
unei autorizații parentale poate fi justificată de un interes legitim cum este cel al protecției 
minorilor. Trebuie remarcat, în această privință, că articolul 35 din Convenția ONU cu privire 
la drepturile copilului2 obligă statele semnatare să ia toate măsurile adecvate pentru 
prevenirea răpirilor, a vânzării sau a traficului cu copii în orice scop sau în orice moment.

Normele UE3 prevăd, de asemenea, controale amănunțite la frontierele externe în scopul 
protejării minorilor care călătoresc.

În ultimii ani, statele membre, în colaborare cu Comisia, au căutat să faciliteze călătoriile 
minorilor, însoțiți sau nu, luând măsurile necesare pentru a împiedica răpirile parentale. În 
materie de drept civil, în prezent nu există planuri de creare a unui document uniform al 
Uniunii care să ateste responsabilitatea parentală.

                                               
1 Hotărârea Curții din 19 octombrie 2004, Zhu și Chen, C-200/02, Rec., p. I-9925
2 http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm
3 Anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 562/2006 a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2006 de 
instituirea a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor 
Schengen), JO L 105, 13.4.2006


