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Ref.: Petiția nr. 1095/2011, adresată de Kris Goodwin, de cetățenie britanică, privind 
erorile comise de statul olandez în ceea ce privește punerea în aplicare a 
Directivei 2004/38/CE

1. Rezumatul petiției

Petiționarul își exprimă nemulțumirea cu privire la faptul că autoritățile olandeze o obligă pe 
soția lui de cetățenie rusă să solicite o viză pentru a veni în vizită în Țările de Jos. Petiționarul 
consideră că acest lucru încalcă Directiva 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și 
ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora.
Petiționarul face referire, de asemenea, la jurisprudența Curții de Justiție în cauza C-459/99 
(MRAX împotriva Statului belgian).

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 ianuarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 aprilie 2012

Petiționarul își exprimă nemulțumirea față de faptul că soția sa, de cetățenie rusă, care are 
reședința în Regatul Unit este obligată să solicite viză sau permis de ședere pentru a vizita 
Regatul Țărilor de Jos. 

Observațiile Comisiei

În conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2004/38/CE, membrilor de familie 
care nu au cetățenia unui stat membru li se cere numai să posede o viză de intrare pe teritoriul 
respectivului stat membru. În sensul prezentei directive, deținerea permisului de ședere valabil 
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de către unul dintre membrii de familie din țări terțe ai unui cetățean UE scutește pe ceilalți 
membri de familie, care nu sunt cetățeni ai Uniunii, de obligația de a obține o viză. 

Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene pronunțată în cauza C-459/99 (MRAX 
împotriva statului belgian) nu scutește membrii de familie din țări terțe ai cetățenilor UE de 
obligația de a obține viză. 

În hotărârea menționată, Curtea a statuat că, în cazul în care un membru de familie al unui 
cetățean al Uniunii poate face dovada identității sale și a existenței legăturilor de familie cu 
cetățeanul Uniunii, este disproporționat ca acesta să fie expulzat din cauza omisiunii de a 
deține un pașaport sau viza necesară. 

Hotărârea Curții de Justiție a fost codificată la articolul 5 alineatul (4) din 
Directiva 2004/38/CE. În conformitate cu articolul 5 alineatul (4) din Directiva 2004/38/CE, 
„în cazul în care un cetățean al Uniunii sau un membru al familiei acestuia care nu are 
cetățenia unui stat membru nu posedă documentele de călătorie necesare sau, după caz, viza 
necesară, statul membru în cauză acordă acestor persoane, înainte de a proceda la 
expulzarea acestora, toate mijloacele rezonabile pentru a le permite să obțină, într-un termen 
rezonabil, documentele necesare sau pentru a confirma ori a dovedi prin alte mijloace că 
beneficiază de dreptul de liberă circulație și ședere”.

Concluzii

Regatul Țărilor de Jos are dreptul de a solicita soției petiționarului să dețină o viză sau un 
permis de ședere în calitate de membru de familie al unui cetățean al Uniunii pentru a permite 
acesteia accesul pe teritoriul țării. 

Prin urmare, în baza informațiilor furnizate, nu se poate identifica nicio încălcare a legislației 
UE. 


