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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1226/2011 dėl tariamo Direktyvos 2004/38/EB pažeidimo, kurią 
pateikė Rumunijos pilietis C. D.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas aiškina, kad jo motina – Rumunijos pilietė, gyvenanti Moldovos 
Respublikoje – neturi Rumunijos paso ar tapatybės kortelės, o turi Moldovos Respublikos 
pasą, bet gali įrodyti, kad yra Rumunijos pilietė. Kadangi peticijos pateikėjo motina norėjo 
vykti į Belgiją, ji kreipėsi į Belgijos bendro vizų išdavimo centro Kišiniovo skyrių, kur jai 
buvo pasakyta, kad ji turi gauti Šengeno vizą ir kad į jos Rumunijos pilietybę negali būti 
atsižvelgta, nes ji neturi Rumunijoje išduotų kelionės dokumentų. Peticijos pateikėjas mano, 
kad jo motinos teisės buvo pažeistos, ir šiuo atžvilgiu nurodo Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi 
valstybių narių teritorijoje 5 straipsnį.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. kovo 2 d.. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugpjūčio 30 d.

„Moldovos Respublika – ne Europos Sąjungos valstybė narė, todėl peticijos pateikėjos 
cituojamos direktyvos 2004/38/EB 5 straipsnio nuostatos jai netaikomos. Iš tikrųjų minėtos 
direktyvos 4 straipsnio 3 punkte patikslinta, kad „valstybės narės išduoda savo piliečiams“ 
pirmiau išvardytus dokumentus – galiojantį pasą arba asmens tapatybės kortelę. „Šalies 
piliečių“ sąvoka paliekama apibrėžti valstybėms narėms, kaip nurodyta prie Mastrichto 
sutarties dėl Europos Sąjungos pridėtoje deklaracijoje Nr. 2. 
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Peticijos pateikėja teigia turinti tik Moldovos Respublikos institucijų išduotą pasą, tačiau taip 
pat tvirtina esanti „rumunė“. Jeigu ji turi ir Rumunijos pilietybę, tada privalo kreiptis į 
Rumunijos institucijas, kad gautų Rumunijos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę 
pagal minėtos direktyvos 4 straipsnį. Iš tikrųjų Rumunija turi pati apibrėžti, kas yra „jos 
piliečiai“, ir prireikus išduoti minėtame Direktyvos 2004/38/EB 4 straipsnyje nurodytą 
dokumentą – pasą arba asmens tapatybės kortelę.“


