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Ref.: Petiția nr. 0451/2011, adresată de Noel Dolan, de cetățenie irlandeză, privind 
problemele legate de reîntregirea familiei formate dintr-un rezident al unui 
stat membru al cărui resortisant este și un resortisant al unei țări terțe

1. Rezumatul petiției

Petiționarul irlandez s-a căsătorit cu o boliviană în Spania. Cuplul a solicitat un card de 
familie european, dar a fost refuzat de autoritățile irlandeze, deoarece soția din țara terță nu a 
îndeplinit condițiile de reședință conform Directivei 2004/38/CE. Acesta pretinde că există 
discriminare între cetățenii Uniunii Europene care sunt tratați diferit, în funcție de statul 
membru în care își au reședința și ai cărui resortisanți sunt.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 9 septembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 martie 2012

Petiționarul, cetățean irlandez căsătorit cu o cetățeană boliviană, reclamă faptul că autoritățile 
irlandeze îi discriminează pe cetățenii irlandezi cu privire la dreptul acestora de a locui în 
Irlanda împreună cu membrii familiei lor care nu sunt cetățeni ai UE.

Articolul 21 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede 
că orice cetățean al Uniunii are dreptul la liberă circulație și 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 de 
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Directiva 2004/38/CE1.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din directivă, directiva se aplică doar cetățenilor 
UE care se deplasează sau își au reședința într-un stat membru, altul decât cel ai cărui 
resortisanți sunt, precum și membrilor familiilor lor care îi însoțesc sau care li se alătură.

Cetățenii UE care locuiesc în statul membru ai cărui resortisanți sunt nu pot beneficia de 
drepturile conferite cetățenilor UE care și-au exercitat dreptul menționat anterior și se 
deplasează în alt stat membru. Cu toate acestea, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a extins 
domeniul de aplicare al acestui tratament favorabil și la cetățenii UE care se întorc în statul 
membru de origine după ce și-au exercitat dreptul și au locuit în alt stat membru2 și, de 
asemenea, la cetățenii UE care și-au exercitat drepturile protejate prin tratat în alt stat membru 
fără a locui acolo3 (de exemplu, prin furnizarea de servicii în alt stat membru fără a locui 
acolo).

Pentru a oferi asistență statelor membre care și-au exprimat îngrijorarea cu privire la abuzul 
potențial al acestei jurisprudențe în aplicarea corectă a acestor norme, Comisia a emis 
orientări în luna iulie 20094. Comisia recunoaște faptul că abuzul în ceea ce privește legislația 
UE privind libera circulație ar putea apărea, de asemenea, în cazul în care un cetățean al UE ai 
cărui membri de familie dintr-un stat terț nu i se pot alătura în statul membru de origine 
deoarece aplicarea normelor naționale în materie de imigrație nu permit acest lucru se mută în 
alt stat membru în singurul scop de a eluda, la întoarcerea în statul membru de origine, dreptul 
național care s-a opus eforturilor lor de reunificare familială, invocându-și drepturile în 
temeiul dreptului UE.
Comisia a indicat faptul că trăsăturile definitorii ale distincției între invocarea reală și cea 
abuzivă a normelor UE ar trebui să se bazeze pe analiza exercitării veritabile și efective a 
drepturilor UE în statul membru din care s-au întors cetățeanul UE și membrii familiei 
acestuia. În astfel de cazuri, cetățenii UE și familiile acestora sunt protejați de normele 
Uniunii privind libera circulație. Totuși, această analiză se poate face doar de la caz la caz.

Totuși, în jurisprudența recentă Curtea a examinat chestiuni referitoare la dreptul de ședere 
care, în cazul cetățenilor unei țări terțe membri ai familiei unui cetățean UE cu reședința în 
țara al cărui rezident este, poate decurge din cetățenia UE a acestuia din urmă.

În hotărârea pronunțată în cauza Ruiz Zambrano5, Curtea a precizat că articolul 20 din TFUE, 
care conferă cetățenia UE fiecărei persoane care este cetățean al unui stat membru, se opune 
măsurilor naționale care îi privează pe cetățenii UE de exercitarea reală a drepturilor conferite 
în virtutea cetățeniei UE. Prin urmare, din această hotărâre a rezultat dreptul de ședere într-un 
stat membru pentru părinții dintr-o țară terță ai unor copii minori care se află în întreținerea 

                                               
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.

2 Hotărârile Curții din 7 iulie 1992 în cauza C-370/90 Singh (Rec. 1992, p. I-4265) și din 
11 decembrie 2007 în cauza C-291/05 Eind (Rec. 2007, p. I-10719).

3 Hotărârea Curții din 11 iulie 2002 în cauza C-60/90 Carpenter (Rec. 2002, p. I-6279).
4 COM(2009)313 final.
5 Hotărârea Curții din 8 martie 2011 în cauza C-34/09 Ruiz Zambrano (încă nepublicată).
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lor, care sunt cetățeni ai UE și care, în caz contrar, ar fi obligați să părăsească teritoriul 
Uniunii fiind privați astfel de dreptul real de a se bucura de drepturile care le-au fost conferite 
în virtutea cetățeniei UE pe care o dețin.

În hotărârea Dereci1, Curtea a adus clarificări suplimentare în ceea ce privește norma 
formulată în hotărârea Ruiz Zambrano, precizând că aceasta constituie un criteriu specific 
referitor la situațiile în care dreptul de ședere nu poate fi refuzat, în mod excepțional, unui 
cetățean dintr-o țară terță membru al familiei unui cetățean al UE, deoarece, în caz contrar, 
eficacitatea cetățeniei UE de care se bucură cetățeanul în cauză ar fi subminată.

De asemenea, Curtea a precizat că simplul fapt că ar putea reprezenta o situație dezirabilă 
pentru un cetățean ale UE, din motive economice sau pentru a fi împreună cu familia pe 
teritoriul Uniunii, ca cetățenii unei țări terțe membri ai familiei sale să poată locui cu acesta, 
nu este suficient pentru a accepta că cetățeanul UE va fi obligat să părăsească teritoriul 
Uniunii în cazul în care membrilor familiei sale nu li se acordă dreptul de ședere.

În plus, Curtea a menționat faptul că autoritățile sau instanțele naționale ar trebui să evalueze 
de la caz la caz dacă refuzul de a acorda dreptul de ședere ar aduce atingere dreptului la 
protecția vieții de familie, în conformitate cu articolul 7 din Carta drepturilor fundamentale a 
UE, în situațiile reglementate de dreptul UE, și în conformitate cu articolul 8 din Convenția 
europeană a drepturilor omului, în situațiile în care nu se aplică dreptul UE.

În cazul petiționarului, nu se poate determina dacă jurisprudența Curții i-ar acorda soției 
acestuia dreptul de ședere în Irlanda. Cazul său trebuie evaluat de autoritățile și instanțele 
irlandeze care aplică dreptul UE, astfel cum a fost interpretat de către Curte.

Sfera de aplicare a normei Zambrano este testată în prezent în cauzele pendinte în fața Curții 
de Justiție, care este singurul organism care poate face o interpretare cu valoare de autoritate a 
dreptului UE.

Concluzie

Având în vedere că toate drepturile conferite în temeiul jurisprudenței Curții menționate mai 
sus depind, în esență, de evaluarea situației personale a fiecărui solicitant, petiționarul ar 
trebui să își apere drepturile în fața autorităților și instanțelor irlandeze.

                                               
1 Hotărârea Curții din 15 noiembrie 2011 în cauza C-256/11 Dereci (încă nepublicată).


