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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1226/2011, którą złożył C.D. (Rumunia) w sprawie domniemanego 
naruszenia dyrektywy 2004/38/WE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyjaśnia, że jego matka, obywatelka Rumunii mieszkająca w Republice 
Mołdawii, nie ma rumuńskiego paszportu ani dowodu tożsamości, lecz paszport mołdawski, 
może jednak udowodnić, że jest obywatelką rumuńską. Ponieważ matka składającego petycję 
pragnie odbyć podróż do Belgii, zgłosiła się do biura belgijskiego wspólnego ośrodka 
składania wniosków wizowych (CAC) w Kiszyniowie, gdzie poinformowano ją, że musi 
wystąpić z wnioskiem o wizę Schengen, a jej rumuńskie obywatelstwo nie może być brane 
pod uwagę, o ile nie posiada ona rumuńskich dokumentów podróży. Składający petycję 
uważa, że prawa jego matki zostały naruszone, i odnosi się w związku z tym do art. 5 
dyrektywy 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa obywateli Unii i 
członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw 
członkowskich.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 2 marca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

Ponieważ Republika Mołdawii nie jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, nie mają 
do niej zastosowania przepisy art. 5 dyrektywy 2004/38/WE, cytowanego przez składającego 
petycję. W istocie, art. 4 ust. 3 tej dyrektywy przewiduje, że „państwa członkowskie [...] 
wydają [...] swoim obywatelom” wyżej wymienione dokumenty, paszport lub dowód 
tożsamości w okresie ważności. Definicja „swoich obywateli” jest pozostawiona do uznania 
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państw członkowskich, jak przewidziano to w deklaracji nr 2 załączonej do Traktatu z 
Maastricht (Traktat o Unii Europejskiej).

Składająca petycję twierdzi, że posiada wyłącznie paszport wydany przez władze 
mołdawskie, ale twierdzi także, że „jest Rumunką”. Jeżeli posiada obywatelstwo rumuńskie, 
musi zwrócić się do władz rumuńskich o wydanie – na mocy wspomnianego art. 4 –
rumuńskiego paszportu lub rumuńskiego dowodu tożsamości. Do Rumunii należy bowiem 
określenie, kogo można zakwalifikować jako „swojego obywatela” i w razie potrzeby wydać 
mu dokument przewidziany postanowieniami art. 4 dyrektywy 2004/38/WE – paszport lub 
krajowy dowód tożsamości.


