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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0360/2010, adresată de F.P.E, de cetățenie germană, privind respectarea 
Directivei 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul 
statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora

1. Rezumatul petiției

Petiționara, de cetățenie germană și rezidentă în Regatul Unit, reclamă faptul că soțului său, 
cetățean peruan rezident în Regatul Unit, care o însoțea, i s-ar fi solicitat viză de intrare în 
Germania de către poliția aeroportului din Düsseldorf, pentru o ședere de 4 zile. Potrivit 
petiționarei, solicitarea respectivă demonstrează faptul că autoritățile germane competente nu 
cunosc legislația comunitară în privința vizelor, aceasta contravenind legislației comunitare în 
vigoare. Petiționara solicită ca legislația să fie aplicată de către statele membre.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 2 iulie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 noiembrie 2010

Petiționara, de cetățenie germană și rezidentă în Regatul Unit, reclamă faptul că poliția 
aeroportului din Düsseldorf i-ar fi solicitat soțului său de cetățenie peruană, care o însoțea, 
viză de intrare în Germania pentru o ședere de 4 zile. Petiționara susține că, în conformitate 
cu dreptul comunitar, soțul ei nu ar avea nevoie de viză de intrare și că ar trebui luate măsuri 
pentru a îmbunătăți aplicarea legislației UE în această privință.

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 
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aplicării acestora. Respectivele limitări și condiții sunt menționate în Directiva 2004/38/CE 
privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii 
Uniunii și membrii familiilor acestora. 

Articolul 5 din directivă prevede că statele membre permit intrarea pe teritoriul lor a 
cetățenilor Uniunii care dețin cărți de identitate valabile sau pașapoarte valabile. Membrilor 
de familie care nu au cetățenia unui stat membru li se cere numai să posede o viză de intrare 
în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 539/2001 sau, dacă este cazul, cu legislația internă. 
În sensul Directivei 2004/38/CE, deținerea unui permis de ședere valabil, menționat la 
articolul 10 din directivă, exceptează membrii familiei de la cerința deținerii unei vize de 
intrare. 

Conform informațiilor furnizate și în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) litera (a) și 
articolul 10 din directivă, soțul petiționarei deține un permis de ședere în Regatul Unit în 
calitate de membru al familiei unui cetățean al SEE și, prin urmare, nu necesită o viză de 
intrare pentru a-și însoți soția într-o călătorie în Germania. Prin urmare, se pare că poliția de 
frontieră de pe aeroportul din Düsseldorf nu a acționat în conformitate cu dreptul comunitar în 
acest caz specific petrecut în martie 2010. 

Recent, Comisia a luat o serie de măsuri pentru a îmbunătăți aplicarea dreptului comunitar în 
această privință. La 19 martie 2010, Comisia a elaborat un manual privind prelucrarea 
cererilor de viză și modificarea vizelor eliberate1, care conține instrucțiuni operaționale 
privind aplicarea practică a dispozițiilor în vederea asigurării unei aplicări armonizate. 
Manualul privind vizele conține, în partea a treia, norme specifice referitoare la membrii 
familiilor cetățenilor UE și descrie în detaliu condițiile în care membrii familiilor sunt 
exceptați de la obligația de a deține o viză de intrare în temeiul Directivei 2004/38/CE. Se 
solicită statelor membre să solicite autorităților naționale competente să utilizeze manualul 
anexat ca instrument principal în derularea atribuțiilor lor legate de prelucrarea cererilor de 
viză și să folosească manualul pentru instruirea personalului. Comisia își exprimă încrederea 
că manualul privind vizele va contribui la îmbunătățirea aplicării corecte a directivei. De 
asemenea, în prezent, Comisia organizează întâlniri bilaterale cu statele membre, printre care 
și Germania, pentru a discuta termenii generali de aplicare a directivei în vederea asigurării 
aplicării corecte a normelor UE privind libertatea de circulație. Aceste consultări bilaterale 
includ și aplicarea corectă a articolului 5 din directivă.

                                               
1 C(2010) 1620 final, document disponibil la adresa: http://ec.europa.eu/home-
affairs/policies/borders/docs/c_2010_1620_en.pdf


