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Ref: Petiția 1461/2009, adresată de Luca Becchetti și Nenita Pandong, de cetățenie 
italiană, privind Directiva 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și 
ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii 
familiilor acestora

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă faptul că Ambasada Italiei de la Manila a refuzat, fără a specifica 
motivele, să-i acorde viză turistică surorii soției sale, indicând că nu i s-a oferit nicio 
motivație. Acesta este de părere că refuzul contravine prevederilor Directivei 2004/38/CE, 
întrucât soția sa este cetățean italian. În consecință, petiționarul solicită Parlamentului 
European instituirea unei anchete în acest sens.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 ianuarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 11 mai 2010

Articolul 21 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că 
fiecare 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. Respectivele limitări și condiții se află în Directiva 2004/38/CE
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:229:0035:0048:EN:PDF).

După cum se menționează în articolul 3 din Directivă, acest lucru se aplică numai cetățenilor 
UE care se deplasează sau au reședința într-un stat membru, altul decât cel național, și 
membrilor familiilor acestora care îi însoțesc sau li se alătură. Cetățenii UE care au reședința 



PE441.338v01-00 2/2 CM\816758RO.doc

RO

în statele membre naționale nu beneficiază în mod normal de drepturile acordate de legislația 
comunitară privind libera circulație a persoanelor. Cu toate acestea, cetățenii UE care se întorc 
în statele membre de origine după ce au avut reședința într-un alt stat membru beneficiază, de 
asemenea, de normele privind libera circulație a persoanelor.

Nu există niciun indiciu că soția petiționarului și sora acesteia se află într-o situație acoperită 
de legislația comunitară privind dreptul de liberă circulație și ședere (dat fiind că ambii sunt 
de naționalitate italiană și au reședința în Italia); prin urmare, nu au dreptul de a beneficia de 
drepturile acordate acelor cetățeni ai UE care și-au exercitat dreptul de a se muta într-un alt 
stat membru (de exemplu, de obligația statelor membre de a motiva refuzul acordării unei vize 
solicitate de un membru al familiei care provine dintr-o țară terță).

În consecință, se aplică normele generale ale UE privind condițiile și procedurile de eliberare 
a vizei de scurtă ședere. Normele actuale (Instrucțiunile consulare comune (ICC)) nu cer ca 
statele membre să își motiveze refuzul acordării unei vize sau nu permit persoanei în 
chestiune să exercite o cale de atac împotriva deciziei negative. Codul de vize1 (articolul 32), 
aplicabil din 5 aprilie 2010 (de abrogare a ICC) introduce norme comune privind notificarea 
și motivarea refuzului de a acorda persoanei în chestiune dreptul de a exercita o cale de atac 
(aceste căi de atac sunt prevăzute în legislația națională).

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind 
instituirea unui Cod comunitar de vize, JO L 244, 15.9.2010, p 1.


