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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0657/2011, adresată de Andrea Benhamed Djalali, de cetățenie 
maghiară, privind reîntregirea familiei în Ungaria

1. Rezumatul petiției

Petiționara este o cetățeană maghiară căsătorită cu un cetățean algerian. Cuplul a adresat 
autorităților maghiare competente mai multe cereri pentru reîntregirea familiei însă, de fiecare 
dată, acestea le-au refuzat acordarea dreptului la reîntregirea familiei. Petiționara solicită 
respectarea Directivei 2004/38/CE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 21 octombrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 mai 2012

Petiționara invocă Directiva 2004/38/CE în materie de liberă circulație și de ședere a 
cetățenilor Uniunii și a membrilor familiilor acestora. Cu toate acestea, directiva menționată 
se aplică tuturor cetățenilor UE care locuiesc în „alt” stat membru. Acesta nu este cazul unei 
cetățene maghiare care locuiește în Ungaria.

În plus, 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 în țara lor de origine de către membrii familiilor lor, care nu sunt cetățeni ai UE. 

După cum a precizat Curtea în hotărârea C-256/11 Dereci (punctul 58), directivele 2003/86 
și 2004/38 nu se aplică resortisanților țărilor terțe care solicită drept de ședere pentru a însoți 
cetățeni ai Uniunii, membri ai familiei lor, care nu și-au exercitat niciodată dreptul de liberă 
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circulație și care au locuit întotdeauna în statul membru a cărui cetățenie o dețin. 

Trebuie adăugat că, în conformitate cu aceeași hotărâre, simplul fapt că, din motive 
economice sau pentru a putea menține unitatea familială pe teritoriul Uniunii, pentru un 
resortisant al unui stat membru ar putea părea de dorit ca membrii familiei sale, care nu dețin 
cetățenia unui stat membru, să poată locui cu acesta pe teritoriul Uniunii, nu este suficient în 
sine pentru a considera că cetățeanul ar trebui să beneficieze de dispozițiile tratatului privind 
cetățenia Uniunii, astfel cum sunt interpretate de Curte.

Concluzii

Comisia consideră că petiționara nu poate invoca dispozițiile directivelor menționate, nici pe 
cele ale tratatului privind cetățenia Uniunii, în măsura în care situația descrisă nu prezintă 
niciun factor de legătură cu o situație prevăzută în dreptul Uniunii. 


