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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 259/2012, adresată de W.R., de cetățenie neerlandeză, privind 
neaplicarea Directivei 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și ședere pe 
teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora

1. Rezumatul petiției

În iulie 2011, soția petiționarului a depus o cerere pe lângă ambasada Spaniei în Columbia 
pentru o viză de scurtă ședere pentru a-și petrece vacanța în Spania cu soțul său, în temeiul 
dreptului de intrare a unui membru de familie al unui cetățean al Uniunii. Ca parte a acestei 
cereri, soția petiționarului a trebuit să efectueze patru călătorii cu o durată mai mare de 12 ore, 
numai pentru a furniza personal informații suplimentare. Ambasadorul a solicitat, în vederea 
eliberării vizei, dovada plății unei curse aeriene (nerambursabilă), a unei rezervări la un hotel, 
a unei asigurări și, de asemenea, alte condiții impuse pentru acordarea unei vize obișnuite 
pentru persoanele care nu sunt membri de familie ai cetățenilor europeni. În final, cererea de 
viză a fost respinsă la 23 septembrie 2011, după perioada de vacanță. Prin urmare, petiționarul 
a depus o plângere pe lângă Solvit. Solvit a propus ca soluție, după 15 săptămâni, depunerea 
unei noi cereri de viză, care să țină cont de dreptul european. Petiționarul a depus, de 
asemenea, o plângere de lângă Comisie care l-a trimis din nou către Solvit. Ca urmare a 
acestui refuz, petiționarul a depus o plângere oficială pe lângă Ambasada din Bogota, pe lângă 
Ministerul spaniol al Afacerilor Externe și pe lângă Ambasada Spaniei în Țările de Jos. Nu a 
primit niciun răspuns din partea autorităților spaniole. Potrivit petiționarului, el nu a putut să 
depună o plângere pe lângă Ombudsmanul European deoarece Solvit nu este menționat în 
formularul de plângere. El solicită explicații, precum și o anchetă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 iunie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 noiembrie 2012

Cu toate că, din păcate, nu a reușit, Solvit Spania a încercat în mod susținut să ajute 
reclamantul să soluționeze problema sa. 

Procedura s-a desfășurat în cadrul Solvit după cum urmează: Solvit Spania a preluat acest caz 
la 20 octombrie 2011. În primul rând, a încercat să contacteze consulatul din Bogotá (21 
octombrie, 25 octombrie și 3 noiembrie) fără succes, astfel că a încercat să contacteze 
„punctul său de contact” din cadrul Ministerului Afacerilor Externe la 3 noiembrie 2011 
pentru a obține clarificări privind decizia luată de consulatul din Bogotá. 

La 20 decembrie 2011, Solvit a primit un răspuns din partea punctului său de contact în care 
se menționează că consulatul refuză să acorde viză în baza următoarelor motive: 

- Soția reclamantului se afla la prima călătorie în Europa, soția reclamantului a afirmat
că va ședea în spațiul Schengen timp de 35 de zile, dar biletele ei de avion erau pentru 
30 de zile. 

- Ea a avut cazare rezervată în Madrid doar pentru primele două zile ale șederii sale. 
Prin urmare, nu s-a cunoscut dacă ea va ședea numai în Spania sau în oricare altă țară 
din spațiul Schengen. 

- Scopul călătoriei nu a fost clar.

Solvit Spania a subliniat în răspunsul acordat punctului său de contact responsabil cu afaceri 
consulare că, deoarece soția reclamantului este membru de familie al unui cetățean al UE care 
călătorește împreună cu soțul său (beneficiind astfel de drepturile prevăzute în Directiva 
nr. 2004/38), ea a trebuit să dovedească doar legătura familială. Punctul de contact a răspuns 
că împărtășește acest punct de vedere și a informat consulatul din Bogotá. 
Consulatul nu a răspuns niciodată direct către Solvit, iar punctul de contact a informat Solvit 
că reclamantul ar trebui să depună o nouă cerere de viză, deoarece acesta a informat deja 
consulatul cu privire la acest caz și cu privire la opinia sa. La 3 februarie Solvit a închis cazul, 
odată cu această informare. 
În momentul în care a depus din nou o cerere de viză, astfel cum a fost sfătuit, reclamantul a 
întrebat dacă este posibil să depună o cerere de viză la consulatul din Cali, deoarece la această 
locație a depus cererea de viză pentru prima dată. Prin urmare, Solvit a întrebat autoritățile 
spaniole competente (5 martie 2012) dacă acest lucru este posibil, deoarece consulatul din 
Cali este unul onorific. Solvit a primit un răspuns pozitiv (la telefon) la începutul lunii aprilie. 
Ulterior, Solvit Spania a comunicat centrului Solvit din Țările de Jos faptul că soția 
reclamantului poate să depună o cerere de viză la consulatul din Cali.

În momentul în care reclamantul a mers la Cali pentru viză, răspunsul a fost negativ, astfel că 
a contactat Solvit din nou. La acel moment cazul a fost redeschis, fiind înregistrat sub același 
număr 125051/11/NL.

Solvit Spania a încercat să găsească o explicație cu privire la ce s-a întâmplat la consulatul din 
Cali, iar punctul său de contact a afirmat că singura posibilitate de a obține viza este 
depunerea în persoană a cererii de viză la consulatul din Bogotá, deoarece consulatul din Cali 
este unul onorific. Deoarece Bogotá se află la mare distanță de locuința reclamantului, Solvit 
a decis să adopte o abordare practică și să se asigure că se cunosc documentele care vor fi 
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solicitate, astfel încât reclamantul și soția sa să nu trebuiască să călătorească la Bogotá de 
două ori. Ei au primit pentru prima dată un răspuns direct din partea consulatului din Bogotá 
în care s-a precizat faptul că au nevoie de următoarele documente: 

- Documentele care atestă că soția reclamantului este membru de familie al unui 
cetățean al UE (certificat de căsătorie)

- Dovada identității (persoanei care solicită viza și a resortisantului UE),

- Biletele de avion (sau rezervarea pentru biletele respective) pentru a verifica dacă ei se 
vor afla în Spania în același timp sau dacă ea se alătură lui

- Dovada de cazare 

- Scrisoarea din partea cetățeanului UE în care se precizează că acesta va călători spre 
Spania pentru a se alătura soției lui la anumite date și la anumite locații.

Solvit Spania a solicitat explicații cu privire la motivul pentru care sunt necesare documentele 
respective dar, din nou, acesta nu a primit până la ora actuală un răspuns. 

Deoarece Solvit Spania este o rețea informală care încearcă să găsească soluții rapide la 
problemele cetățenilor și întreprinderilor, aceasta a trebuit să concluzioneze că în acest caz nu 
a fost posibilă obținerea pe cale informală a unei soluții pentru reclamant și soția sa. Prin 
urmare, Solvit Spania a închis cazul ca fiind nerezolvat și a trimis reclamantul către măsuri de 
reparare mai formale.  

Dreptul UE privind libera circulație a cetățenilor 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 dispozițiile 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.

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.

Astfel cum a confirmat Curtea de Justiție a Uniunii Europene1, 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 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 rezultă doar din legăturile familiale, este posibil ca autoritățile naționale să 
solicite membrilor de familie ai cetățenilor UE să prezinte doar următoarele documente:
                                               
1 A se vedea, printre altele, Hotărârea Curții din 31 ianuarie 2006 pronunțată în cauza C-

503/03 Comisia/Spania (Rec. 2006, p. I-1097).
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 dovada identității – de exemplu, pașaportul lor valabil – aceasta permite autorităților 
irlandeze să verifice care cerere trebuie să fie luată în considerare;

 dovada legăturilor de rudenie – de exemplu, un certificat de căsătorie valabil – aceasta 
permite autorităților naționale să verifice dacă solicitantul este membru de familie al 
unui cetățean al UE; precum și

 dovada că cetățeanul UE își exercită în prezent drepturile sale la liberă circulație în 
statul membru gazdă sau că își va exercita aceste drepturi la momentul sosirii 
membrilor de familie în statul membru gazdă - aceasta permite autorităților naționale 
să verifice dacă solicitantul va locui în statul membru gazdă împreună cu cetățeanul 
UE.

Nu poate fi solicitat niciun alt document, cum ar fi dovada cazării, ocupării unui loc de 
muncă, deținerii de resurse financiare suficiente sau plății salariului, 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 interzică membrilor de familie ai unui cetățean al Uniunii să 
intre pe teritoriul lor, dacă aceștia reprezintă un risc pentru ordinea publică, securitatea 
publică sau sănătatea publică în temeiul capitolului VI din directivă sau în caz de abuz sau 
fraudă.

În vederea respectării dispozițiilor Directivei 2004/38/CE, Spania a pus în aplicare Decretul 
regal nr. 240/20071 privind intrarea, libera circulație și rezidența în Spania a cetățenilor 
Uniunii și a membrilor de familie ai acestora.

Comisia consideră că articolul 5 alineatul (2) din directivă a fost transpus în mod corect în 
legislația spaniolă.

Plângerea petiționarului adresată direct Comisiei

Petiționarul a adresat plângerea sa direct Comisiei la 13 octombrie 2011. Petiționarul a fost 
înregistrat și confirmarea de primire a fost transmisă la 29 noiembrie 2011.

La 19 decembrie 2011, Comisia a transmis un răspuns petiționarului. Răspunsul a furnizat o 
evaluare a plângerii sale în lumina dreptului UE aplicabil și l-a sfătuit pe acesta să apeleze la 
rețeaua Solvit. Comisia regretă faptul că nu a realizat că petiționarul s-a bazat deja fără succes 
pe Solvit, astfel cum s-a indicat în plângerea inițială din 13 octombrie 2011.

Între ianuarie și martie 2012, petiționarul a furnizat comentarii suplimentare cu privire la 
plângerea sa, în special descriind contactele sale cu Solvit și comunicând faptul că Solvit a 
invitat-o pe soția sa să depună o nouă cerere de viză.

Comisia a răspuns la 20 iunie 2012. Răspunsul a subliniat faptul că, având în vedere că Spania 

                                               
1 Decretul regal 240/2007 din 16 februarie 2007 privind intrarea, libera circulație și șederea 

în Spania a cetățenilor din statele membre ale Uniunii Europene și din alte state semnatare 
ale Acordului privind Spațiul Economic European (BOE nr. 51 din 28 februarie 2007).



CM\920517RO.doc 5/5 PE500.679v01-00

RO

a transpus în mod corect articolul 5 din Directiva 2004/38/CE, plângerea sa trebuie 
considerată un caz individual de aplicare incorectă de către o autoritate națională a legislației 
naționale care transpune corect dreptul UE. De asemenea, răspunsul a informat petiționarul 
că, chiar dacă se ține cont de plângerea sa, Comisia nu are dovezi suficient de documentate și 
detaliate privind existența unei practici administrative contrare dreptului UE care trebuie să 
aibă un caracter consistent și general, astfel cum solicită Curtea de Justiție.  

Răspunsul a informat în cele din urmă petiționarul faptul că plângerea sa va fi luată în 
considerare în cadrul evaluării conformității transpunerii și aplicării directivei.

Concluzii
Reclamantul ar trebui să ia act de faptul că adresarea unei petiții către Comisie nu poate 
înlocui acțiunile legale la nivel național care ar putea fi necesare în vederea protejării 
drepturilor sale. Prin urmare, dacă consideră că drepturile sale în temeiul legislației naționale 
au fost încălcate, acesta ar trebui să se asigure că nu pierde nici un termen relevant pentru a 
introduce o acțiune în conformitate cu procedurile naționale.
Comisia nu îl poate asista pe reclamant în obținerea de daune din partea autorităților 
naționale. Dacă reclamantul a suferit o pierdere sau o daună, doar instanțele naționale îi pot 
acorda acestuia despăgubiri.


