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Ref.: Petiția nr. 0199/2012, adresată de C. L., de cetățenie irlandeză, privind 
solicitările excesive de informații de către autoritățile Regatului Unit pentru 
un permis de familie SEE

1. Rezumatul petiției

Petiționarul dorește să se mute cu partenerul său în Regatul Unit. Acesta consideră că volumul 
informațiilor și detaliile solicitate de Agenția britanică pentru gestionarea frontierelor sunt 
excesive. Acesta a luat legătura cu serviciul de consiliere „Europa ta” care a sugerat că 
Regatul Unit ar putea încălca articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2004//38/CE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 iunie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul al Comisiei, primit la 30 august 2012

Petiționarul, cetățean irlandez, reclamă caracterul excesiv al documentelor pe care partenerul 
său civil chinez trebuie să le prezinte pentru a obține o viză de intrare în Regatul Unit, de 
exemplu dovada faptului că cetățeanul UE are un loc de muncă în RU sau că dispune de 
fonduri suficiente.

Observațiile Comisiei

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 se regăsesc în Directiva 2004/38/CE privind 
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dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și 
membrii familiilor acestora.

Așa cum se prevede la articolul 5 alineatul (2) din directivă, statele membre pot, atunci când 
cetățeanul Uniunii își exercită dreptul de liberă circulație și ședere pe teritoriul acestora, să 
solicite membrilor de familie care nu au cetățenia unui stat membru să posede o viză de 
intrare. 

Astfel cum au confirmat Curtea de Justiție a Uniunii Europene, membrii de familie respectivi 
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 acorde acestor persoane toate 
facilitățile pentru a obține vizele necesare, care trebuie eliberate gratuit, în cel mai scurt 
termen și pe baza unei proceduri accelerate.

Întrucât acest drept decurge exclusiv din legăturile familiale, autoritățile britanice ar fi putut 
solicita partenerului petiționarului să prezinte doar o probă a identității sale, a legăturii de 
familie și a faptului că petiționarul își exercită în prezent dreptul la liberă circulație, consacrat 
în tratatul UE, în RU, sau că își va exercita acest drept în momentul sosirii partenerului său în 
RU.

Membrii familiei nu ar trebui să fie obligați să dovedească că sunt îndeplinite, în momentul în 
care solicită o viză de intrare, condițiile stabilite la articolul 7 alineatul (1) din directivă pentru 
a-și păstra dreptul de reședință după trei luni de ședere în RU.

În vederea respectării prevederilor Directivei 2004/38/CE, Regatul Unit a pus în aplicare 
Normele privind imigrarea (Spațiul Economic European) din 2006. Normele din 2006 nu 
condiționează eliberarea vizei de intrare (permisul de familie SEE) de dovada îndeplinirii 
condițiilor prevăzute la articolul 7 alineatul (1) din directivă în momentul cererii de viză de 
intrare. 

Concluzii

Problema petiționarului pare să fie cauzată de aplicarea incorectă a normelor din RU. În 
legătură cu altă plângere individuală pe aceeași temă, autoritățile britanice responsabile de 
vizele de intrare au informat Comisia că au fost stabilite noi orientări, care să garanteze că 
cererile de viză nu sunt refuzate pe motive care ar fi contrare directivei.


