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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1068/2008, adresată de Florencia Guillen, de naționalitate 
mexicană, privind neajunsurile create de durata excesivă a tratării cererii 
sale de permis de ședere permanentă în Regatul Unit, în ciuda faptului că 
este căsătorită cu un cetățean comunitar

1. Rezumatul petiției

Petiționara, cetățeană mexicană care rezidă în Regatul Unit împreună cu soțul său elen, critică 
timpul îndelungat necesar Ministerului de Interne din Regatul Unit pentru a-i prelucra cererea 
privind un permis de ședere nelimitat în Regatul Unit. Conform afirmațiilor petiționarei, de 
mai bine de opt luni nu a putut să călătorească și a fost nevoită să refuze două burse care i-au 
fost oferite de Consiliul Britanic și de revista AN, întrucât nu avea niciun indiciu în legătură 
cu momentul în care documentele sale de călătorie îi vor fi înapoiate. Petiționara consideră că 
a fost discriminată pentru că este mexicană și este căsătorită cu un cetățean al UE care nu este 
britanic. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 decembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Petiționara, cetățeană mexicană care locuiește în Regatul Unit împreună cu soțul său elen, 
reclamă faptul că autoritățile britanice nu au luat o decizie cu privire la cererea sa privind un 
permis de ședere în termenul impus de dreptul comunitar și faptul că acestea i-au reținut 
pașaportul timp de opt luni.

Articolul 18 din Tratatul CE prevede că orice cetățean al Uniunii are dreptul de liberă 
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circulație și ședere pe teritoriul statelor membre, sub rezerva limitărilor și condițiilor 
prevăzute de acest tratat și de dispozițiile adoptate în vederea aplicării sale. Limitările și 
condițiile respective se găsesc 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 al membrilor de familie care sunt resortisanți ai țărilor terțe se confirmă prin 
eliberarea unui document intitulat „Permis de ședere de membru de familie pentru un 
cetățean al Uniunii”, în termen de cel mult șase luni de la data la care aceștia prezintă cererea, 
astfel cum se prevede la articolul 10 alineatul (1) din directivă.

Pentru a respecta dispozițiile Directivei 2004/38/CE, Regatul Unit a pus în aplicare 
Regulamentele privind imigrarea (Spațiul Economic European) din 2006. 

Regulamentul 17 din Regulamentele din 2006 transpune în mod corect articolul 10 din 
directivă, stipulând că secretarul de stat, în urma primirii unei cereri, eliberează imediat 
solicitantului o confirmare a depunerii cererii pentru permisul de ședere, iar permisul de 
ședere se eliberează în termen de cel mult șase luni de la data la care au fost primite cererea și 
documentele.

În ceea ce privește reținerea documentelor de călătorie, statele membre au dreptul de a 
verifica autenticitatea documentelor de călătorie; cu toate acestea, practica administrativă prin 
care se rețin documente de călătorie în original până la luarea unei decizii privind cererea de 
eliberare a unui permis de ședere reprezintă o obstrucționare nejustificată a dreptului la liberă 
circulație și ședere a cetățenilor UE și a membrilor familiilor acestora și contravine Directivei 
2004/38/CE, întrucât documentele de călătorie respective sunt necesare conform articolelor 4 
alineatul (1) și 5 alineatul (1) din directivă pentru exercitarea dreptului de liberă circulație și 
ședere pe teritoriul unui alt stat membru.

Reclamația petiționarei a fost, de asemenea, înregistrată ca plângere oficială, iar Comisia va 
contacta autoritățile britanice în legătură cu acest caz.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 16 noiembrie 2011 (REV)

Petiționarii, cetățeni ai UE, și membrii familiilor acestora au denunțat faptul că autoritățile 
Regatului Unit nu au luat o decizie în privința solicitărilor acestora de eliberare a 
documentelor de ședere în conformitate cu Directiva 2004/38/CE1 în termenul limită impus de 
legislația UE. 

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. Respectivele limitări și condiții sunt prevăzute în Directiva 2004/38/CE.

Directiva 2004/38/CE prevede următoarele termene limită pentru eliberarea documentelor de 
ședere:

                                               
1 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, JO L 
158, 30.4.2004, p. 77.
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- certificat de înregistrare (pentru cetățenii UE) – se eliberează imediat [articolul 8 alineatul 
(2)]

- permis de ședere (pentru membrii de familie din afara UE) – se eliberează în termen de șase 
luni [articolul 10 alineatul (1)]

- document de certificare a dreptului de ședere permanentă (pentru cetățenii UE) – se 
eliberează cât mai curând posibil [articolul 19 alineatul (1)]

- permis de ședere permanentă (pentru membrii de familie din afara UE) – se eliberează în 
termen de șase luni [articolul 20 alineatul (1)]

Pentru a respecta dispozițiile Directivei 2004/38/CE, Regatul Unit a adoptat Regulamentul din 
2006 privind imigrarea (Spațiul Economic European), care transpune în mod corect termenele 
limită ale Directivei menționate anterior.

În urma intervenției Comisiei Europene pe lângă autoritățile Regatului Unit, problema 
întârzierilor pare să fie rezolvată în cele din urmă.

După primirea mai multor plângeri individuale referitoare la întârzierile la eliberarea 
documentelor de ședere în Regatul Unit, Comisia a contactat autoritățile britanice la 19 martie 
2009 și a solicitat acestora să o informeze în privința tuturor măsurilor care urmează a fi luate 
pentru a elibera documentele de ședere solicitate și a recupera întârzierile cât mai curând 
posibil.

La 27 mai 2009, autoritățile britanice au luat cunoștință de faptul că solicitanții au întâmpinat 
întârzieri în primirea deciziilor și au recunoscut gravitatea situației.

Pentru a reveni la standardele corespunzătoare de serviciu, autoritățile britanice au pus în 
funcțiune un plan care cuprinde, printre altele, creșterea semnificativă a numărului de asistenți 
sociali care se ocupă de cererile europene (cu peste 400%), evaluarea și restructurarea 
pachetului de formare a personalului, monitorizarea mai atentă a performanței personalului și 
a progresului aplicațiilor sau sortarea la primire a cererilor prezentate.

Pentru a aborda problemele restituirii documentelor în cazurile în curs de soluționare, 
autoritățile britanice au creat o adresă de e-mail și o linie telefonică speciale pentru solicitanții 
care cer restituirea pașapoartelor de călătorie în termen de 10 zile lucrătoare.

În urma revenirii la standardele corespunzătoare de serviciu în privința tuturor cererilor 
complete prezentate după 29 iulie 2009, Comisia a menținut contactul și cooperarea 
îndeaproape cu autoritățile britanice pentru a asigura, de asemenea, recuperarea întârzierilor 
cererilor vechi.

La 5 octombrie 2010, autoritățile britanice au informat Comisia că întârzierea aplicațiilor 
vechi în așteptare a fost rezolvată și că acestea funcționează în deplină conformitate cu 
termenele limită stabilite în legislația UE.

În februarie 2011, Comisia a trimis scrisori către 250 de cetățeni UE și membrilor familiilor 
acestora care s-au plâns Comisiei de întârzieri și i-a informat cu privire la progrese. Scrisorile 
au invitat reclamanții să indice în termen de patru săptămâni dacă aceștia consideră că legile 
UE sunt în continuare încălcate.
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Întrucât nu s-au primit informații care să indice că autoritățile britanice continuă să încalce 
obligațiile care le revin în temeiul legislației UE, toate cazurile au fost închise în mai 2011.

Comisia va continua să monitorizeze modul în care autoritățile britanice respectă termenele 
limită și va interveni dacă va fi necesar.


