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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0234/2011, adresată de M. L., de cetățenie spaniolă, privind 
încălcarea de către Spania a Directivei 2004/38/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă 
circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și 
membrii familiilor acestora

1. Rezumatul petiției

Petiționara, care este căsătorită cu un bărbat care nu este cetățean al Uniunii, reclamă faptul că 
Spania îi impune acestuia obținerea de viză pentru a putea intra pe teritoriul spaniol. 
Petiționara susține că această cerință încalcă articolul 6 alineatul (2) din Directiva 2004/38/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă 
circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor 
acestora. Această dispoziție, enunțată la alineatul (1), se aplică și membrilor de familie care 
dețin un pașaport valabil, care nu au cetățenia unui stat membru și care însoțesc un cetățean al 
Uniunii sau se alătură acestuia. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 31 mai 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul al Comisiei, primit la 6 septembrie 2011

Petiționara, cetățean spaniol căsătorită cu cetățeanul unui stat terț, pretinde că Regatul Spaniei 
încalcă articolul 6 alineatul (2) din Directiva 2004/38/CE. Conform petiționarei, directiva 
menționată nu permite statelor membre să solicite cetățenilor statelor terțe care sunt membrii 
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familiei unui cetățean al Uniunii să dețină o viză de intrare.

Cetățeanul spaniol interpretează greșit dispozițiile Directivei 2004/38/CE. 

Deși este adevărat că articolul 6 al Directivei acordă cetățenilor UE și membrilor familiilor 
acestora drept de ședere fără formalități sau condiții pentru o perioadă de maximum trei luni, 
articolul 5 alineatul (2) afirmă că membrilor familiei unui cetățean UE care sunt cetățenii unui 
stat terț li se poate cere să solicite o viză de intrare în conformitate cu Regulamentul 
nr.539/2001 sau, dacă este cazul, cu legea națională. 

Legislația spaniolă este în conformitate cu legislația UE în ceea ce privește articolul 6 al 
Directivei 2004/38/CE. 


