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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1095/2003, adresatã de Karl Heinz Duthel, de cetãțenie germanã, 
privind problemele legate de obținerea unui permis de ședere în Spania, 
pentru mama copiilor sãi

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care a trăit timp de 12 ani împreună cu un cetățean thailandez, s-a stabilit acum 
în Spania cu cei doi copii ai lor. Cererea partenerei sale pentru viză, pentru a se alătura 
familiei sale în Spania, a fost respinsă. Conform prevederilor privind reîntregirea familiei, este 
necesar ca aceasta să fie căsătorită cu tatăl copiilor pentru a obține un permis de ședere în 
Spania. Petiționarul susține că acest lucru este nerezonabil și anacronic.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 aprilie 2004. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 175 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 octombrie 2004

„Karl Heinz Duthel, cetățean german care desfășoară activități independente, s-a stabilit în 
Spania cu cei doi copii ai săi, care dețin cetățenia germană.

Potrivit informațiilor pe care le-a transmis, partenera sa (Chulikon Chaosuan), cetățean 
thailandez care locuiește în Germania și este mama copiilor săi, dorește să locuiască împreună 
cu acesta în Spania, însă nu a putut obține permisiunea din partea autorităților spaniole.

Având în vedere faptul că petiționarul desfășoară activități independente, dreptul său de 
ședere și al celor aflați în întreținerea sa este reglementat de Directiva 73/148/CEE a 
Consiliului din 21 mai 1973.
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În conformitate cu această directivă, numai membrii familiei (în primul rând soțul/soția și 
copiii) unui cetățean european au dreptul la un permis de ședere în statul membru gazdă. Prin 
urmare, în temeiul directivei, cei doi copii ai petiționarului, care sunt, de asemenea, cetățeni 
germani, au dreptul de ședere în Spania.

Cu toate acestea, mama celor doi copii, care este de cetățenie thailandeză, nu este căsătorită 
cu petiționarul, dl Duthel, iar relația sa de lungă durată (lebensgemeinschaft în textul în 
germană al petiției) cu acesta nu îi conferă dreptul de ședere în Spania, întrucât, în temeiul 
dispozițiilor Directivei 73/148/CE aflate în vigoare, numai soțul/soția, indiferent de cetățenie, 
are dreptul la ședere. Acest lucru nu se aplică în cazul dnei Chulikon. Situația se va schimba 
atunci când noua Directivă 38/2004/CE care prevede dreptul la ședere pentru partenerii 
necăsătoriți în anumite condiții va fi transpusă (statele membre au termen până în aprilie 
2006).

Problema mai generală privind dreptul de ședere al unui cetățean dintr-o țară terță care este 
mama unui cetățean al Uniunii Europene este examinată în prezent în legătură cu cauza C-
200/02 Man Lavette Chen, Kunqian Catherine Zhu / Secretary of State for the Home 
Department. Concluziile avocatului general au fost publicate la data de 18 mai 2004. Cu toate 
acestea, până în prezent (august 2004), Curtea de Justiție nu a pronunțat încă o hotărâre în 
această privință.

Comisia va transmite o nouă comunicare din perspectiva deciziei instanței.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 11 februarie 2011

Legislația spaniolă este conformă cu Directiva 2004/38/CE – care a fost transpusă în dreptul 
spaniol prin Decretul regal nr. 240/2007 – și aplică o interpretare extensivă a dreptului de 
ședere acordat ascendenților direcți aflați în întreținere, astfel cum a fost solicitat de CEJ în 
cauza C-200/02 Kunqian Catherine Zhu and Man Lavette Chen/Secretary of State for the 
Home Department din 19 octombrie 2004. 

În plus, Disposición final tercera a Decretului regal nr. 240/2007 acordă partenerului cu care 
un cetățean al Uniunii are o relație durabilă dreptul de ședere în Spania.


