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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1243/2011, adresată de Joachim Hellmann, de cetățenie germană, 
privind condițiile pentru acordarea vizei de călătorie în Regatul Unit pentru 
soția sa de cetățenie thailandeză

1. Rezumatul petiției

Petiționarul dorește să facă o vizită din motive personale în Regatul Unit împreună cu soția sa 
de cetățenie thailandeză. Acesta a citit informațiile referitoare la condițiile pentru acordarea 
vizei, pe care le consideră extrem de complicate, și solicită Parlamentului să impună 
Regatului Unit să aplice legislația UE care facilitează posibilitățile de călătorie.

2. Admisibilitate

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

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2012

Petiționarul reclamă problemele cu care s-a confruntat în Regatul Unit în ceea ce privește 
documentele depuse pentru obținerea unei vize de intrare pentru membrii familiei sale, care 
nu sunt cetățeni ai UE.

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 măsurile adoptate în vederea 
aplicării acestora. Limitările și condițiile respective se regăsesc în Directiva 2004/38/CE 
privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii 
Uniunii și membrii familiilor acestora.



PE494.728v01-00 2/2 CM\911566RO.doc

RO

În conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din directivă, statele membre pot, în cazul în care 
cetățeanul Uniunii își exercită dreptul de liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor 
membre, să solicite membrului de familie care este resortisant al unei țări terțe să dețină o viză 
de intrare. 

După cum a confirmat Curtea de Justiție a Uniunii Europene1, membrii respectivi ai familiei 
nu numai că au dreptul de a intra pe teritoriul statului membru, dar au și dreptul de a obține o 
viză de intrare în acest scop. Statele membre trebuie să înlesnească obținerea vizelor necesare 
de către aceste persoane, care trebuie eliberate gratuit, în cel mai scurt timp posibil și pe baza 
unei proceduri accelerate.
Întrucât acest drept derivă numai din legăturile de rudenie, statul membru gazdă poate impune 
membrilor de familie care solicită o viză de intrare să prezinte pașaportul valabil și o dovadă a 
legăturii de rudenie. Nu poate fi solicitat niciun alt document, precum dovada cazării, resurse 
financiare suficiente, o scrisoare de invitație sau biletul dus-întors.
Cu toate acestea, dreptul de a obține o viză de intrare nu este necondiționat, întrucât legislația 
UE permite statelor membre să refuze emiterea unei vize de intrare pentru o persoană dintr-o 
țară terță membră a familiei unui cetățean al UE, în cazul în care:

 membrul de familie nu poate face dovada drepturilor sale, în temeiul directivei 
(dovada identității, legăturile de familie, dependența sau faptul că el/ea va călători 
împreună cu cetățeanul UE în statul membru gazdă sau că se va întâlni cu acesta 
acolo);

 membrul de familie reprezintă un risc în ceea ce privește condițiile politicii publice, 
ale securității publice sau ale sănătății publice, în conformitate cu capitolul VI din 
Directiva 2004/38/CE;

 în caz de abuz sau fraudă, cum ar fi căsătoria de conveniență (articolul 35 din 
directivă).

În orice caz, directiva prevede clauze de salvgardare importante pentru protecția cetățenilor 
UE al căror drept de liberă circulație și ședere a fost restricționat, cum ar fi faptul că decizia 
de restricționare trebuie să fie formulată în scris, să descrie în totalitate motivele pentru care a 
fost adoptată și să menționeze unde și când poate fi contestată de către persoana în cauză.

Comisia colaborează îndeaproape cu autoritățile din Regatul Unit pentru a asigura respectarea 
deplină a dreptului UE de către Regatul Unit în ceea ce privește condițiile pentru acordarea 
vizelor.

                                               
1 Hotărârea Curții din 31 ianuarie 2006, în cauza 503/03 Comisia/Belgia, (Rec. 2006, p. 

I-1097)


