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Ref.: Petiția nr. 0923/2011 adresată de O. D., de cetățenie lituaniană, privind punerea în 
aplicare a Directivei 2004/38/CE în Gibraltar

1. Rezumatul petiției

Petiționara are cetățenie lituaniană, iar soțul acesteia are cetățenie ucraineană. Ambii au 
permise de ședere eliberate de autoritățile din Gibraltar. Ambasada lituaniană i-a comunicat 
petiționarei că soțul ei are nevoie de viză pentru a i se permite șederea în Lituania. Cu toate 
acestea, petiționara consideră că, în temeiul Directivei 2004/38/CE privind dreptul la liberă 
circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor 
acestora, nu este nevoie ca soțul ei să solicite o viză pentru Lituania. Petiționara solicită 
explicații Parlamentului European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 decembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 iunie 2012

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

                                               
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.
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În conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din directivă, aceasta 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 
acest tratament favorabil și cetățenilor UE care se întorc în statul membru de origine după ce 
și-au exercitat dreptul și și-au avut reședința în alt stat membru1.

Prin urmare, se constată că petiționara se află într-o situație acoperită de dreptul UE privind 
dreptul la liberă circulație și reședință pe teritoriul Uniunii (petiționara intenționează să se 
întoarcă în statul membru de origine după ce și-a exercitat dreptul și și-a avut reședința în alt 
stat membru).

Așa cum se prevede la articolul 5 alineatul (2) din directivă, statele membre pot, atunci când 
cetățeanul UE își exercită dreptul de liberă circulație și ședere pe teritoriul acestora, să solicite 
membrului de familie care este cetățean al unei țări terțe să posede o viză de intrare. Statele 
membre trebuie să acorde acestor persoane toate facilitățile pentru a obține vizele necesare, 
care trebuie eliberate în mod gratuit în cel mai scurt timp posibil și în cadrul unei proceduri 
accelerate.

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. 

Articolul 5 alineatul (2) din respectiva directivă prevede, de asemenea, că deținerea 
permisului de ședere valabil menționat la articolul 10 din directivă îl scutește pe posesor de 
cerința unei vize pentru membrii familiei unui cetățean comunitar dintr-o țară terță, care îl 
însoțesc sau i se alătură cetățeanului respectiv într-un alt stat membru decât cel în care acesta 
este resortisant. Din informațiile furnizate de petiționară, reiese că soțul acesteia deține un 
permis de ședere pentru un membru al familiei unui cetățean UE, menționat la articolul 10 al 
respectivei directive, eliberat de autoritățile din Gibraltar. În cazul în care acest fapt se 
confirmă, articolul 5 alineatul (2) ar impune autorităților lituaniene să ia în considerare dreptul 
de a intra fără viză în Lituania pentru membrul de familie dintr-o țară terță, care deține un 
permis de ședere privind membrul familiei unui cetățean UE, în cazul în care acest cetățean 
UE este lituanian și și-a exercitat dreptul la liberă circulație și ședere în UE.

În vederea respectării dispozițiilor Directivei 2004/38/CE, Lituania a planificat un proiect de 
propunere legislativă în vederea modificării legii nr. IX-2206 din 29 aprilie 2004, privind 
statutul legal al străinilor, astfel cum a fost modificată ultima dată la 22 iulie 2009 prin legea 
nr. XI-392, care transpune în întregime dispozițiile articolului 5 alineatul (2) din directivă. 
Proiectul de lege este programat a fi discutat în cadrul sesiunii de primăvară 2012 a 
parlamentului național, intrarea sa în vigoare fiind prevăzută în următoarele 2-3 luni de la 
                                               
1 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). 
2 A se vedea, printre altele, hotărârea Curții din 31 ianuarie 2006 în cauza C-503/03 

Comisia/Spania (Rec. 2006, p. I-1097).
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adoptarea sa (în august - septembrie 2012).

Concluzii

Dacă se confirmă că soțul petiționarei deține un permis de ședere în calitate de membru al 
familiei unui cetățean UE, menționat la articolul 10 din directivă, și eliberat de autoritățile din 
Gibraltar, autoritățile lituaniene ar fi obligate, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din 
directivă, să ia în considerare dreptul de a intra fără viză în Lituania pentru membrul de 
familie dintr-o țară terță care deține un permis de ședere privind membrul familiei unui 
cetățean UE, în cazul în care acest cetățean UE este lituanian și și-a exercitat dreptul la liberă 
circulație și ședere în UE. 

În acest caz, cea mai eficientă măsură de ajutor ar fi recurgerea la rețeaua SOLVIT. SOLVIT 
este o rețea online de soluționare a problemelor, în cadrul căreia statele membre ale UE 
conlucrează pentru a rezolva, în mod pragmatic, gratuit și într-un termen scurt, de zece 
săptămâni1, problemele cauzate de aplicarea incorectă de către autoritățile publice a legislației 
în materie de piață internă.

În cazul în care problema nu este rezolvată sau dacă petiționara consideră că soluția propusă 
nu este acceptabilă, aceasta este invitată să informeze Comisia Europeană2, astfel încât 
această problemă să fie examinată mai departe. 

De asemenea, ar putea fi în interesul petiționarei să folosească toate căile de atac disponibile 
la nivel național care, ca regulă, îi permit acesteia să-și afirme drepturile în mod mai direct și 
mai personal. În cazul în care petiționara a suferit prejudicii, numai instanțele naționale pot 
decide măsuri reparatorii. În plus, întrucât există o limită de timp care se aplică căilor de 
recurs disponibile la nivel național, dacă petiționara nu folosește aceste mijloace într-un timp 
scurt, aceasta și-ar putea pierde drepturile de recurs la nivel național.

                                               
1 Puteți găsi informații suplimentare privind rețeaua SOLVIT pe site-ul 
http://ec.europa.eu/solvit.
2 http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm.


