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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0612/2009, adresată de Jingwa Joseph Tongwa, de cetățenie 
cameruneză, privind presupusa încălcare a legislației UE de către autoritățile 
germane privind dreptul cetățenilor Uniunii Europene și al membrilor 
familiilor acestora la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre 
și dreptul de ședere în UE al resortisanților țărilor terțe

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care este originar din Camerun și căsătorit cu o cetățeană britanică, reclamă 
amenințările autorităților germane de a-l expulza. Petiționarul trăiește în Germania și a urmat 
studii superioare finalizate cu obținerea unei diplome de inginer chimist. După căsătorie, 
petiționarul nu a reușit să obțină drepturile pe care le deținea în conformitate cu legislația 
Uniunii Europene și, datorită situației sale precare în ceea ce privește locul de muncă (4 ani de 
șomaj), soția sa a decis să-l părăsească și să se mute în Regatul Unit. Căsătoria nu s-a 
destrămat, însă autoritățile germane continuă să îl amenințe pe petiționar cu expulzarea și, 
prin urmare, întrucât se află într-o situație critică din punct de vedere fizic și psihic, 
petiționarul solicită Parlamentului European să intervină în acest caz.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 septembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 ianuarie 2010

Petiționarul este cetățean camerunez, căsătorit cu o cetățeană britanică. Acesta locuiește în 
Germania, unde în ultimii patru ani a fost în situație de șomaj. Petiționarul a fost părăsit de 
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soție, care s-a mutat înapoi în Regatul Unit.

Articolul 21 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene stipulează că orice cetățean al 
Uniunii are dreptul de liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre, sub rezerva 
limitărilor și condițiilor prevăzute de acest tratat și în funcție de dispozițiile adoptate în 
vederea aplicării sale. 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.

Dreptul de ședere în statul membru gazdă pentru membrii familiei proveniți dintr-o țară terță 
rezultă, în principiu, din dreptul de ședere al cetățenilor care dețin acest drept cu titlu primar, 
care și-au exercitat dreptul la liberă circulație, astfel că situația poate deveni dificilă în cazul 
în care legătura cu cetățeanul UE se pierde. Cu toate că legiuitorul a prevăzut un număr de 
garanții împotriva acestei situații dificile, în acest caz nu pare să se aplice niciuna dintre 
acestea.

Articolul 12 alineatul (2) din directivă prevede că decesul cetățeanului Uniunii (însă nu și 
plecarea acestuia/acesteia) nu atrage după sine pierderea dreptului de ședere al membrilor săi 
de familie care nu au cetățenia unui stat membru. Articolul 12 alineatul (3) din directivă 
prevede că plecarea cetățeanului Uniunii din statul membru gazdă sau decesul acestuia nu 
atrage pierderea dreptului de ședere pentru copiii săi sau pentru părintele care are custodia 
acestor copii, în cazul în care aceștia sunt înscriși într-o instituție de învățământ în statul 
membru gazdă.1 Din informațiile disponibile nu rezultă că ar exista copii ai petiționarului și ai 
cetățenei UE, nici că petiționarul ar avea custodia acestora. Articolul 13 din directivă prevede 
dreptul de ședere în anumite condiții în caz de divorț. Condițiile nu par a fi îndeplinite în acest 
caz.

Concluzie

Pe baza faptelor din acest caz, nu există motive pentru invocarea dreptului comunitar în 
favoarea petiționarului. În consecință, urmărirea în continuare a chestiunii nu pare justificată.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 13 ianuarie 2011

Comisia ar dori să reitereze informațiile prezentate în prima sa comunicare; în conformitate cu 
articolul 12 din Directiva 2004/38/CE, membrii de familie care nu sunt cetățeni ai unui stat 
membru nu își pot păstra dreptul de ședere după plecarea cetățeanului UE decât în 
circumstanțe foarte limitate.
Petiționarul atrage atenția asupra faptului că a avut reședința în Germania, împreună cu soția 
sa, între 1995 și 2001. Cu toate acestea, dreptul de ședere permanentă, care se dobândește în 
urma unei șederi legale de cinci ani, a fost introdus de Directiva 2004/38/CE. Întrucât soția 
petiționarului a părăsit Germania înainte de 30 iunie 2006, data la care a intrat în vigoare 
directiva, acesta nu a îndeplinit condițiile aferente, în temeiul directivei, dreptului de ședere 
permanentă.

                                               
1 Cf. Hotărârea Curții din 15 martie 1989 în cauzele conexate 389/87 și 390/87 G. B. C. Echternach și A. Moritz 
împotriva Minister van Onderwijs en Wetenschappen (REC. 1989, p. 723).
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Pe baza faptelor din acest caz, nu există motive pentru invocarea dreptului Uniunii în favoarea 
petiționarului. Comisia își menține opinia potrivit căreia examinarea în continuare a acestei 
chestiuni nu ar părea justificată.


