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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1065/2010, adresată de Dominik Kohlhagen, de cetățenie germană, 
privind nerespectarea de către autoritățile belgiene a dispozițiilor Directivei 
2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul la 
liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii 
Uniunii și membrii familiilor acestora

1. Rezumatul petiției

Petiționarul contestă modalitatea în care autoritățile municipale din Saint-Gilles, Bruxelles, au 
examinat cererea de permis de ședere pe care soția sa, originară din Côte d'Ivoire, a depus-o la 
26 februarie 2010. Petiționarul subliniază faptul că, deși soția sa se afla deja în posesia unui 
permis de ședere francez, a fost nevoită să meargă de 12 ori la birourile autorităților 
municipale, până i s-a spus, în cele din urmă, că permisul va fi gata în luna noiembrie. De 
asemenea, el subliniază faptul că autoritățile municipale i-au cerut soției sale să prezinte 
documente care nu sunt prevăzute de Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru 
cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora și că i-au cerut o taxă de procesare de 10 ori 
mai mare decât cea percepută cetățenilor belgieni. Prin urmare, el solicită Parlamentului 
European să investigheze această situație care i-a cauzat atât lui, cât și soției, stres și 
cheltuieli.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 decembrie 2010. 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 ianuarie 2012

Petiționarul este resortisant german cu reședința în Belgia, ca urmare a mutării de la Paris la 
Bruxelles împreună cu soția sa, originară din Côte d'Ivoire. Acesta invocă încălcarea mai 
multor dispoziții ale Directivei 2004/38/CE1 de către autoritățile belgiene în examinarea 
cererii de recunoaștere a dreptului de ședere al soției sale.

Observațiile Comisiei

Comisia Europeană a luat deja legătura cu petiționarul care, între timp, a depus și o plângere 
împotriva Belgiei.

Pe baza elementelor furnizate de petiționar, Comisia a solicitat explicații autorităților belgiene 
la 8 noiembrie 2011. 

Comisia a atras atenția autorităților belgiene în special cu privire la următoarele acuzații ale 
petiționarului care indică nerespectarea unor dispoziții ale Directivei 2004/38/CE: 

- Autoritățile au solicitat soției petiționarului să prezinte contractul de închiriere și cazierul 
său judiciar și au informat-o că cererea de permis de ședere poate fi prezentată doar după 
înregistrarea formală în Belgia a căsătoriei cu petiționarul. Dar nici contractul de închiriere, 
nici cazierul judiciar nu sunt o precondiție necesară pentru recunoașterea dreptului de ședere 
în temeiul articolului 10 alineatul (2) din Directiva 2004/38/CE care conține lista exhaustivă 
cu documentele pe care statele membre le pot solicita în vederea eliberării unui permis de 
ședere. Această dispoziție nu permite autorităților naționale să solicite alte condiții 
suplimentare. În acest sens, Comisia a solicitat, de asemenea, autorităților belgiene să 
precizeze în ce constă înregistrarea actului de căsătorie impus în acest caz.

- Autoritățile belgiene au solicitat soției petiționarului suma de 42,50 EUR în vederea 
eliberării permisului de ședere. Totuși, articolul 25 alineatul (2) din Directiva 2004/38/CE 
prevede că permisul de ședere al membrului familiei este eliberat gratuit sau contra plății unei 
taxe care nu depășește taxa solicitată resortisanților naționali pentru documente similare. 
Având în vedere similaritatea cărților naționale de identitate ale resortisanților belgieni cu 
permisul de ședere, de luat ca punct de reper în conformitate cu articolul 25 alineatul (2) 
menționat anterior, Comisia a solicitat autorităților belgiene să îi comunice dacă suma de 
42,50 EUR solicitată pentru emiterea unui permis de ședere de membru de familie este 
echivalentă cu suma solicitată pentru eliberarea unei cărți de identitate unui resortisant 
belgian. 

- Autoritățile belgiene au indicat că, în conformitate cu instrucțiunile Oficiului pentru străini, 
cererea de recunoaștere a dreptului de ședere a unui soț resortisant al unei țări terțe care 
însoțește cetățeanul UE este tratată ca o cerere de reîntregire a familiei a unui străin cu 
reședința într-o țară terță. Cu toate acestea, în opinia Comisiei, un astfel de tratament al 
cazului soției petiționarului ignoră dreptul de ședere conferit prin articolul 21 din TFUE și 
prin Directiva 2004/38/CE membrilor familiei care sunt resortisanți ai unei țări terțe și care 

                                               
1 JO L 158, 30.4.2004, p. 77.
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însoțesc un cetățean al UE care își exercită dreptul său la libera circulație. 

Concluzie

Comisia va continua această analiză având în vedere că administrația belgiană va prezenta 
Parlamentului European și îl va informa cu privire la cursul dat cererii.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 28 septembrie 2012

Autoritățile belgiene informează Comisia că „cererea de permis de ședere de membru de 
familie” pentru soția de origine ivoriană a petiționarului a fost prezentată la 17.6.2010. 

Acestea au explicat că tratarea cazului soției petiționarului a necesitat mai mult timp decât de 
obicei.  Funcționarii belgieni au făcut cunoscut că soția a primit un „certificat de înregistrare 
de 5 luni” care a fost valabil până la 16 noiembrie 2010. Acesta era considerat un certificat 
temporar care acoperă perioada de tratare a cazului înainte de eliberarea unui permis definitiv.

Conform explicațiilor acestora, perioada respectivă a permis Ministerului Imigrației să 
deschidă un dosar și să depună o decizie de fond cu privire la cerere. 

Ulterior, la 7 decembrie 2010, soția petiționarului a primit un permis de „tip F” (permisul de 
ședere de membru de familie pentru un cetățean al UE, în format electronic). Un termen de 
aproape 6 luni (de la data prezentării cererii, 17 iunie 2010 până la cea a eliberării permisului 
„tip F”, 7 decembrie 2010) pare să respecte dispozițiile articolelor 9 și 10 din Directiva 
2004/38/CE privind „termenul maxim” de șase luni pentru tratarea dosarului cererii până la 
eliberarea permisului de ședere de membru de familie pentru un cetățean al UE.

Din contră, Comisia Europeană a considerat insuficiente celelalte explicații date de Belgia cu 
privire la cheltuielile pe care trebuie să le suporte solicitantul permisului de ședere. Într-
adevăr, articolul 25 alineatul (2) din Directiva 2004/38/CE prevede că permisul de ședere al 
membrului familiei este eliberat gratuit sau contra plății unei taxe care nu depășește taxa 
solicitată resortisanților naționali, în speță belgieni, pentru documente similare. În plus, 
ultimul răspuns dat de Belgia în materie de documente solicitate membrului familiei nu 
precizează dacă lista-standard a formularului numit „Modelul 2” necesită prezentarea 
contractului de închiriere și a cazierului său judiciar. Prezentarea sistematică a acestor două 
documente nu este prevăzută de Directiva 2004/38/CE și menționarea acestora ar trebui 
eliminată din textul-standard al „Modelului 2”, care este distribuit fiecărui solicitant al 
permisului de ședere de membru de familie pentru un cetățean al UE.  

Având în vedere întrebările lăsate fără răspuns concludent, Comisia ia legătura cu 
reprezentanții Belgiei și va informa Parlamentul European cu privire la răspunsul pe care îl va 
primi. 

5. Răspunsul Comisiei (REV II), primit la 30 aprilie 2013

În urma primirii petiției și a unei reclamații adresate direct Comisiei de către petiționar, 
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Comisia a contactat autoritățile belgiene de două ori. Ultimul răspuns, din septembrie 2012, a 
clarificat al doilea punct al reclamației, și anume diferențele de costuri dintre procesarea 
dosarului unui cetățean european și a dosarului unui membru al familiei sale neresortisant al 
unui stat membru.

Conform Directivei 2004/38/CE privind libera circulație, cetățenilor europeni nu li se poate 
impune ca demers administrativ decât obligația simplă a înregistrării. Ei pot, dacă doresc, să 
solicite un permis de ședere, al cărui efect este doar recunoașterea șederii lor în statul membru 
gazdă.

Membrii familiilor acestora nefiind de naționalitatea unui stat membru au dreptul, conform 
directivei, la un permis de ședere dacă durata preconizată a șederii lor depășește trei luni.

Autoritățile belgiene au explicat că cheltuielile administrative solicitate pentru eliberarea 
permisului de ședere pentru soția petiționarului corespund în fapt costului cumulat al trei 
proceduri administrative: înregistrarea, solicitarea reîntregirii familiei și solicitarea permisului 
de ședere.

Diferența mare dintre prețurile plătite de petiționar și de soția sa își are explicația în faptul că 
soțul a plătit doar pentru procedura de înregistrare, fără să solicite permis de ședere.

Costurile primei și celei de-a treia proceduri administrative  înregistrarea și permisul de ședere 
se aplică de asemenea cetățenilor europeni care se înregistrează și solicită un permis de ședere 
în Belgia. Aceste costuri corespund celor aplicate resortisanților belgieni care se înregistrează 
și solicită o carte belgiană de identitate.

Membrii familiei unui resortisant belgian care solicită reîntregirea familiei trebuie să urmeze 
aceeași procedură ca membrii familiei unui resortisant european care doresc să locuiască în 
Belgia, aplicându-li-se aceleași costuri (15 EUR în prezent).

Concluzie

Comisia nu constată discriminări în activitatea autorităților belgiene.


