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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1110/2011, adresată de Silvia Hecker, de cetățenie germană, privind 
refuzul autorităților germane de a-i elibera viză soțului de cetățenie egipteană al 
acesteia

1. Rezumatul petiției

Petiționara reclamă faptul că autoritățile germane au refuzat până în prezent eliberarea vizei 
pentru soțul său de cetățenie egipteană, cu care aceasta s-a căsătorit în Egipt în anul 2008. 
Petiționara, care dorește să facă uz de posibilitatea reîntregirii familiei și, astfel, să obțină 
dreptul la ședere permanentă în Germania pentru soțul său egiptean, a adresat deja plângeri 
Comisiei pentru petiții din cadrul Bundestag. Cu toate acestea, Comisia pentru petiții a făcut 
referire la recursul pe care petiționara și soțul acesteia l-au introdus în fața instanței de 
contencios administrativ din Berlin, după ce Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei, 
printre altele, a motivat refuzul privind eliberarea vizei prin suspectarea unei căsătorii de 
conveniență. Prin urmare, petiționara, care consideră că îi sunt încălcate drepturile 
fundamentale privind familia și viața de familie și a cărei situație financiară nu îi va permite 
pe viitor nenumărate vizite în Egipt, solicită Parlamentului European să intervină și să asigure 
respectarea de către Germania a reglementărilor UE în vigoare în acest domeniu.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 2 februarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 aprilie 2012

Directiva 2003/86/CE privind dreptul la reîntregirea familiei se aplică resortisanților țărilor 
terțe și membrilor familiilor acestora, și astfel, nu se aplică cetățenilor UE care doresc să fie 
însoțiți de membrii familiilor lor, care nu sunt cetățeni ai UE. 
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Directiva 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor 
membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora se aplică cetățenilor UE care 
circulă spre sau locuiesc într-un stat membru, altul decât cel ai căror resortisanți sunt. 
Conform acestei directive, doar cetățenii UE care își exercită dreptul lor la liberă circulație și 
se deplasează către un alt stat membru au dreptul să fie însoțiți de membrii familiilor acestora, 
indiferent de cetățenia lor.

Concluzii

Întrucât petiționara este un cetățean al UE și are reședința în statul membru al cărui 
resortisantă este și, prin urmare, aceasta nu își exercită dreptul său la liberă circulație, nicio 
legislație UE nu se aplică în acest caz. 


