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Ref.: Petiția nr. 0482/2011, adresată de S.I., de cetățenie malteză, privind refuzul 
autorităților din Regatul Unit de acordare a unei vize pentru un resortisant 
al unei țări terțe căsătorit cu un cetățean al Uniunii Europene

1. Rezumatul petiției

Soțului nigerian al unei cetățene malteze i s-a refuzat viza de intrare, la care are dreptul 
conform Directivei 2004/38/CE, în pofida faptului că a făcut dovada biletului de avion de 
întoarcere, precum și a sumei de 1 000 de lire sterline care să îi acopere cheltuielile pentru un 
sejur de o săptămână.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 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

Petiția
Petiționarul contestă refuzul Regatului Unit de a elibera o viză de intrare pentru ginerele 
acestuia nigerian, care a dorit să călătorească în Regatul Unit împreună cu membrii familiei 
sale din UE. Autoritățile din Regatul Unit și-au fondat decizia pe faptul că acesta nu a avut 
fonduri suficiente pentru șederea sa și că exista riscul ca acesta să nu se întoarcă în Malta.

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 
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aplicării acestora. Respectivele limitări și condiții sunt prevăzute de Directiva 2004/38/CE1.

Așa cum se prevede la articolul 5 alineatul (2) din directivă, statele membre pot, atunci când 
cetățenii Uniunii își exercită dreptul de liberă circulație și ședere pe teritoriul acestora, să 
solicite membrilor de familie care nu dețin cetățenia unui stat membru să posede o viză de 
intrare. 

Așa cum a confirmat Curtea de Justiție a Uniunii Europene2, membrii de familie respectivi au 
nu numai dreptul de a intra pe teritoriul statului membru, ci și de a obține o viză de intrare în 
acest scop. Statele membre trebuie să acorde acestor persoane toate facilitățile pentru a obține 
vizele necesare, care trebuie eliberate gratuit, în cel mai scurt termen și pe baza unei proceduri 
accelerate.

Întrucât acest drept derivă numai din legăturile de rudenie, statul membru gazdă poate solicita 
membrilor de familie care solicită o viză de intrare să prezinte pașaportul valabil și o dovadă a 
legăturii de rudenie. Nu poate fi solicitat niciun alt document, cum ar fi dovada cazării, 
dovada deținerii de resurse financiare suficiente, o scrisoare de invitație sau biletul de 
întoarcere.

Cu toate acestea, dreptul de a obține o viză de intrare nu este necondiționat, întrucât dreptul 
UE permite statelor membre să le interzică membrilor familiei unui cetățean al Uniunii să 
intre pe teritoriul lor, dacă aceștia reprezintă un risc pentru ordinea publică, securitatea 
publică sau sănătatea publică în temeiul capitolului VI din Directiva 2004/38/CE.

În paralel, Comisia a primit, la 4 aprilie 2011, o plângere direct de la familia petiționarului. 
Comisia a răspuns acesteia la 30 mai 2011, furnizând analiza de mai sus a legislației UE și 
recomandând reclamanților să recurgă la rețeaua SOLVIT care, la momentul respectiv, era 
cea mai în măsură să le ofere un sprijin eficient. De asemenea, Comisia a sugerat că, în cazul 
în care problema nu este soluționată de SOLVIT sau dacă petiționarul consideră că soluția 
propusă nu este acceptabilă, acesta are dreptul să depună o plângere oficială la Comisia 
Europeană. Nu a mai existat niciun răspuns din partea petiționarului și, prin urmare, cazul a 
fost închis la 7 octombrie 2011.

Concluzie
Comisia a furnizat petiționarului analiza juridică și a sugerat cea mai eficientă modalitate de a 
soluționa problema.

                                               
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 A se vedea, printre altele, hotărârea Curții din 31 ianuarie 2006 în cauza C-503/03 Comisia/Spania (Rec. 
2006, p. I-1097).


