
CM\925871RO.doc PE504.267v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

30.1.2013

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0739/2012, adresată de Marco Lamperti, de cetățenie italiană, 
privind un permis de ședere în scopul coabitării

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită introducerea unui permis de ședere în scopul coabitării, care să permită 
unui resortisant UE și unui resortisant al unei țări terțe să locuiască împreună, în calitate de 
cuplu, în statele membre ale Uniunii Europene.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 octombrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2013

În legislația Uniunii Europene, dispozițiile privind reîntregirea familiei sunt prevăzute în 
Directiva 2003/86/CE1 privind dreptul la reîntregirea familiei al resortisanților țărilor terțe 
(denumită în continuare „Directiva reîntregirii familiei”) și în Directiva 2004/38/CE2 privind 
dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și 
membrii familiilor acestora (denumită în continuare „Directiva liberei circulații”). 
Directiva reîntregirii familiei vizează doar resortisanții țărilor terțe și membrii familiilor lor și, 
prin urmare, nu se aplică cetățenilor UE care doresc să li se alăture într-un stat membru al 
Uniunii Europene membrii familiilor și soții/soțiile lor, care nu sunt cetățeni UE. Dat fiind 
statutul de cetățean al Uniunii Europene al petiționarului, cazul său nu intră sub incidența 
Directivei reîntregirii familiei.
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:EN:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:158:0077:0123:EN:PDF
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Directiva liberei circulații se aplică numai cetățenilor UE care se mută sau au reședința într-un 
alt stat membru decât cel ai cărui resortisanți sunt, exercitându-și, în consecință, dreptul la 
libera circulație. Numai în astfel de situații, cetățenii UE pot invoca dreptul prevăzut în 
această directivă de a li se alătura sau de a fi însoțiți de membrii familiilor lor, de exemplu 
soții/soțiile, indiferent de naționalitatea acestor membri ai familiei. Dat fiind statutul de 
cetățean italian, cu reședință în Italia, al petiționarului, cazul său nu intră sub incidența 
Directivei liberei circulații.
Prin urmare, stabilirea normelor privind dreptul la reîntregirea familiei, permise de ședere și 
vize pentru propriii resortisanți și resortisanții țărilor terțe revine legislației naționale italiene. 
Decizia privind persoanele cărora le este acordat sau refuzat accesul pe teritoriul Italiei 
aparține în totalitate autorităților italiene. 
Dacă situația petiționarului ar fi alta și acesta și-ar fi exercitat, spre exemplu, dreptul la libera 
circulație sub prevederile Directivei liberei circulații și s-ar fi mutat într-un alt stat membru, 
partenerul de facto al petiționarului ar avea dreptul la facilitarea intrării și șederii, în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din directiva în cauză. 
Această procedură de facilitare îi conferă partenerului cu care cetățeanul Uniunii are o relație 
stabilă, atestată corespunzător, dreptul de a înainta o cerere pentru acordarea unui permis de 
ședere și obligă statul membru gazdă să efectueze o evaluare amănunțită a circumstanțelor 
personale. Statul membru trebuie, în consecință, să justifice într-un astfel de caz un eventual 
refuz al intrării sau șederii.  

Informațiile furnizate prin intermediul acestei petiții duc la concluzia că situația petiționarului 
nu intră în domeniul de aplicare al legislației Uniunii Europene, al Directivei reîntregirii 
familiei (dat fiind faptul că este cetățean UE) și nici cel al Directivei liberei circulații (dat 
fiind faptul că are reședința în statul membru al cărui cetățean este și, prin urmare, nu își 
exercită dreptul la libera circulație). 
În consecință, nu ține de competența Comisiei să intervină în numele petiționarului în temeiul 
legislației Uniunii Europene.


