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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1441/2009 adresată de Alwin Jung, de cetăţenie germană, privind 
discriminarea cetăţenilor germani faţă de alţi cetăţeni ai UE care locuiesc în 
Germania în ceea ce priveşte reîntregirea familiei

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul are domiciliul în statul membru a cărui cetăţenie o deţine. Prin urmare, Directiva 
2004/38/CE, care asigură dreptul la liberă circulaţie cetăţenilor UE care nu au domiciliul în 
statul membru a cărui cetăţenie o deţin, nu este aplicabilă în cazul său. Conform legislaţiei 
germane, soţia sa, de cetăţenie thailandeză, trebuie să susţină un test de limbă în vederea 
obţinerii vizei pentru a-l putea însoţi în Germania, aceasta fiind o cerinţă care nu se aplică şi 
în cazul cetăţenilor UE vizaţi de Directiva 2004/38/CE. Petiţionarul consideră acest lucru ca 
fiind o discriminare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 ianuarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 aprilie 2010

Petiţionarul, de cetăţenie germană, rezident în Germania, se plânge de faptul că, în 
conformitate cu legislaţia germană, soţia sa thailandeză trebuie să dea un test de limbă în 
vederea obţinerii vizei pentru a-l putea însoţi în Germania.

Conform dreptului comunitar, prevederile privind reîntregirea familiei sunt stabilite în 
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Directiva 2003/86/CE1 şi Directiva 2004/38/CE2.

Directiva 2003/86/CE nu se aplică membrilor familiei unui cetăţean al UE, astfel cum se 
prevede la articolul 4 alineatul (3) din directivă. 

În conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2004/38/CE, aceasta se aplică 
oricărui cetăţean al Uniunii care se deplasează sau îşi are reşedinţa într-un stat membru, altul 
decât cel al cărui resortisant este. Normele privind libera circulaţie se aplică şi cetăţenilor UE 
care se întorc în statul membru de origine după ce au locuit în drept şi în practică în alt stat 
membru3.

Cetăţenii UE care nu intră sub incidenţa sferei de aplicare a directivei nu pot beneficia de 
drepturile acordate cetăţenilor UE care şi-au exercitat dreptul la libera circulaţie. În absenţa 
legislaţiei comunitare aplicabile, rămâne pe deplin la latitudinea autorităţilor germane să 
stabilească norme privind dreptul membrilor familiei din ţările terţe de a-i însoţi pe 
resortisanţii din această ţară.

                                               
1 Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei
2 Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la 

liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor 
acestora

3 Cauzele C-370/90 Singh şi C-291/05 Eind


