
CM\876845RO.doc PE450.793v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

6.09.2011

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0169/2010, adresată de S.S., de cetățenie britanică, privind 
neaplicarea de către autoritățile belgiene a dispozițiilor Directivei 
2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 
privind dreptul la libera circulație și ședere pe teritoriul statelor membre 
pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, cetățean britanic, reclamă modul în care autoritățile belgiene i-au examinat 
cererea de viză privind acordarea unei vize pentru părinții acestuia, de cetățenie kenyană. 
Acesta atrage atenția asupra faptului că autoritățile competente belgiene au examinat în mod 
eronat cererea pe baza Regulamentului (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al 
Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de 
către persoane (Codul Frontierelor Schengen), prin faptul că acestea au omis să ia în 
considerare articolul 2 din Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
din 29 aprilie 2004 privind dreptul la libera circulație și ședere pe teritoriul statelor membre 
pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, în care se face referire la membrii 
familiei și drepturile acestora. Prin urmare, petiționarul solicită Parlamentului European să 
intervină pe lângă autoritățile belgiene și să se asigure că acestea respectă dispozițiile în 
vigoare ale legislației UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 iunie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 8 octombrie 2010

Regulamentul (CE) nr. 810/2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (JO L 243, 
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15 septembrie 2009) instituie procedurile și condițiile pentru eliberarea vizelor de tranzit prin 
statele membre sau de ședere pe teritoriul acestora pentru o perioadă care să depășește oricare 
șase luni.

Directiva 2004/38/CE prevede faptul că „statele membre acordă [membrilor de familie vizați 
de directivă] toate facilitățile pentru a obține vizele necesare” și, în ceea ce privește 
documentele doveditoare, un membru al familiei unui cetățean al UE trebuie, atunci când 
solicită o viză, să dovedească faptul că sunt beneficiari ai directivei.

 există un cetățean al UE de la care solicitantul vizei poate obține drepturi;

 solicitantul de viză este un membru al familiei (de exemplu, certificatul de căsătorie, 
certificatul de naștere, dovadă a înrudirii, document de identitate (pașaport)); și că

 solicitantul de viză însoțește sau se alătură unui cetățean UE (de exemplu, o dovadă că 
cetățeanul UE are deja reședința în statul membru gazdă sau o confirmare a faptului că 
cetățeanul UE se va deplasa în statul membru gazdă).

Este posibil să nu fie solicitate documente suplimentare referitoare la scopul călătoriei și la 
mijloacele de subzistență de la un membru al familiei unui cetățean UE care este vizat de 
directivă. Acest lucru se reflectă, de asemenea, în scutirea acestei categorii de persoane de la 
completarea anumitor rubrici din formularul de cerere de viză.

În ceea ce privește fondul petiției, trebuie atrasă atenția asupra faptului că situația, așa cum 
este prezentată de petiționar, nu este pe deplin clară: 
- dacă ar fi să se alăture sau să călătorească cu părinții săi în Belgia, părinții ar fi vizați de 
directivă și ar beneficia de toate facilitățile oferite în aceste circumstanțe, dar
- dacă părinții ar călători singuri în Belgia, nu ar fi vizați de directivă și s-ar aplica normele 
generale referitoare la solicitantul unei vize de scurtă ședere.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 6 septembrie 2011 (REV)

Petiționarul este cetățean britanic și locuiește în Regatul Unit. Acesta afirmă că părinții săi 
sunt incluși în lista membrilor familiei în conformitate cu articolul 2 din 
Directiva 2004/38/CE. Din aceste motive el consideră că Belgia trebuie să emită o viză 
Schengen de intrare pe teritoriul belgian pentru părinții săi.

Observațiile Comisiei

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 
aplicării acestora. 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.

În conformitate cu prevederile articolului 3 alineatul (1), Directiva 2004/38/CE se aplică doar 
cetățenilor UE care se mută sau locuiesc într-un stat membru, altul decât cel a cărui cetățenie 
o dețin, și membrilor familiilor acestora care îi însoțesc sau care li se alătură.
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Acest lucru înseamnă că petiționarul ar trebui să călătorească împreună cu părinții săi în 
Belgia (astfel încât aceștia să îl „însoțească”, în conformitate cu articolul 3 din directiva 
menționată anterior).

Articolul 2 alineatul (2) litera (d) include printre beneficiarii directivei “ascendenții direcți 
care se află în întreținere”.

Orientările din 2 iulie 2009 privind Directiva 2004/38/CE (punctul 2.1.4 din Comunicarea 
Comisiei Europene către Parlamentul European și Consiliul UE) au clarificat că dovada 
statutului de membru de familie „aflat în întreținere” poate fi făcută prin orice mijloc.

Concluzie

Pe baza puținelor informații conținute în petiție, se pare că părinții kenyeni ar trebui să solicite 
o viză la consulatul belgian, aducând dovezi cu privire la legăturile lor de familie și la faptul 
că se află „în întreținerea” petiționarului britanic. Mai mult, aceștia ar trebui să călătorească în 
Belgia împreună cu cetățeanul britanic.


