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Introducere

Comisia a prezentat, împreună cu președinția suedeză a Consiliului European, un program 
amplu pentru următorii cinci ani privind crearea un spațiu de libertate, securitate și justiție în 
serviciul cetățenilor. Acest program a fost denumit „programul de la Stockholm” și urmează 
să fie adoptat de Consiliul European la 10 decembrie 2009. Programul de la Stockholm 
reprezintă continuarea programelor anterioare pentru perioade de 5 ani din aceleași domenii 
politice, programul de la Haga și cel de la Tampere. În timp ce programul de la Stockholm are 
o mai mare acoperire, obiectivul specific al acestui document este de a scoate în evidență 
problemele care coincid cu problemele aduse de cetățeni la cunoștința Comisiei pentru petiții 
a Parlamentului European, spre a fi soluționate sau remediate. Astfel, obiectivul documentului 
este de a sprijini aspectele menționate atât în documentele președinției, cât și în cele ale 
Comisiei și care susțin ideea de așezare a cetățenilor în centrul programului și de face viața 
acestora mai ușoară, asigurându-se un spațiu european de justiție.      

Numărul petițiilor primite cu privire la multe din aspectele identificate în cadrul programului 
reflectă faptul că există în continuare o diferență notabilă între așteptările cetățenilor și 
legislația comunitară. Petițiile aduc, de asemenea, în discuție o serie de aspecte legate de 
modul în care statele membre pun în aplicare legislația deja existență, mod care nu este mereu 
în conformitate cu obiectivele legilor UE.1

Exercitarea deplină a dreptului la libera circulație

Scopul Directivei 2004/38/CE privind dreptul cetățenilor Uniunii Europene care locuiesc 
într-un alt stat membru decât cel ai cărui cetățeni sunt și al membrilor familiilor lor de a se 
muta și de a locui liber pe teritoriul statelor membre este acela de a îmbunătăți în mod real 
situația pentru toți cetățenii UE și de a transforma UE într-un spațiu de libertate, securitate și 
justiție.  

Comisia pentru petiții a primit un număr semnificativ de petiții referitoare la problemele cu 
care se confruntă membrii de familie din țări terțe în demersul de a obține permise de ședere 
în statul membru în care locuiesc. În special în Regatul Unit, solicitările de permise de ședere 
pot fi trimise doar prin poștă și trebuie să conțină pașaportul solicitantului. Mulți petiționari 
mărturisesc că prelucrarea solicitărilor poate dura până la opt luni, persoana respectivă 
neputând efectiv călători, munci sau nici măcar deschide un cont bancar. Un cetățean olandez 
cu reședința în Regatul Unit a relatat că a așteptat peste șase luni până l-a adus pe tatăl său 
care era bolnav să locuiască cu el. 2

Cetățenii noilor state membre s-au plâns Comisiei pentru petiții că anii petrecuți în anumite 
state membre înainte de aderarea țării lor de origine nu sunt luați în considerare la calcularea 
anilor necesari pentru acordarea de permise de ședere permanentă.3  

Problemele persistă chiar și după ce membrii de familie din țări terțe ai unor cetățeni UE 
reușesc să obțină permis de ședere.  Deținătorii de permise de ședere dintr-un stat membru UE 

                                               
1 A se vedea Consultarea cetățenească europeană din 11 mai 2009.
2 a se vedea petițiile 1442/2008, 1068/2008, 55/2009, 143/2009, 384/2009, 422/2009. 
3 a se vedea petiția 697/2009.
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sunt exonerați în mod explicit de obligația de a deține viză când intră în țara care a emis 
permisul de ședere sau când călătoresc în interiorul Uniunii Europene împreună cu soțiile/soții 
lor care sunt cetățeni UE. Comisia a primit petiții referitoare la un număr semnificativ de state 
membre care solicită deținătorilor de permise de ședere emise de alt stat membru să prezinte 
prea multe dovezi de înrudire sau de alte legături când solicită viză de intrare în țara 
respectivă, ceea este în mod evident contrar intențiilor legiuitorului.1

Comisia Europeană cunoaște bine aceste probleme, în iulie 2009 publicând orientări pentru 
rezolvarea aspectelor definite ca problematice în ceea ce privește punerea în aplicare a 
directivei menționate anterior.  (COM(2009)313)

Protecția minorilor

Comisia a abordat acest aspect din două unghiuri foarte diferite. De curând, Comisia a primit 
o petiție semnată de 18 persoane, prin care se solicita elaborarea de norme comune pentru 
protejarea minorilor în ceea ce privește clasificarea filmelor și a jocurilor peste tot în UE.   În 
Germania, creșterea violenței în rândul tinerilor a dus la înăsprirea normelor, acestea fiind, în 
prezent, mai stricte decât în multe alte state membre. Pentru a evita o eludare a acestor norme, 
prin achiziționarea de produse audiovizuale din țări în care normele sunt mai permisive, 
petiționarii solicită elaborarea de norme comune, mai stricte, care să fie valabile peste tot în 
UE.  Obiectivele sunt următoarele: a) protejarea tinerilor; b) condiții de concurență echitabile 
pe piață; c) egalizarea prețurilor și d) luarea de măsuri pentru a se împiedica achiziționările 
ilegale.2

Cealaltă problemă, adusă în discuție de câteva sute de petiționari și corespondenți, de care s-a 
ocupat Comisia pentru petiții, o reprezintă presupusa discriminare din partea autorităților 
germane a părinților care nu au naționalitate germană și care sunt despărțiți de soția/soțul de 
naționalitate germană în ceea ce privește contactul ulterior cu copii lor, contact care este 
supravegheat. Numeroși petiționari au reclamat unele proceduri aplicate în mod uzual de 
„Jugendamt” (Oficiul german de asistență socială pentru copii și tineret), părintele care nu are 
naționalitate germană fiind, de exemplu, obligat  să i se adreseze copilului in limba germană 
în timpul vizitelor supravegheate. Dacă această procedură nu este respectată, vizita este 
întreruptă și vizitele ulterioare refuzate. Faptul că acești părinți nu au voie să își folosească 
limba maternă este considerat discriminatoriu și în detrimentul calității emoționale a relației 
dintre părinte și copil.3 S-au ridicat mari semne de întrebare privind problema respectării 
drepturilor copilului, pe de-o parte, și a cuplurilor despărțite sau divorțate, pe altă parte, fiind 
astfel vizate drepturile fundamentale, această problemă fiind transmisă autorităților germane 
de către Comisie.      

Participarea la viața democratică a Uniunii

Dreptul la vot: Articolul 19 alineatul (1) din Tratatul CE stipulează că orice cetățean al 
Uniunii care își are reședința într-un stat membru și care nu este resortisant al acestuia are 
                                               
1 A se vedea petiția 830/2006.
2 A se vedea petiția 0645/2009.
3 A se vedea petițiile 38/2006, 712/2006, 713/206, 848/2006, precum și Documentul de lucru PE418.136 privind 
presupusele măsuri discriminatorii și arbitrare luate de către autoritățile din domeniul asistenței sociale a tinerilor 
în unele state membre, în special de către „Jugendamt” din Germania.   
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dreptul de a alege și de a fi ales la alegerile locale din statul membru în care își are reședința 
în aceleași condiții ca și resortisanții acelui stat. Directiva 94/80 de stabilire a normelor de 
exercitare a acestor drepturi stipulează la articolul 7 alineatul (1) că alegătorul își exercită 
dreptul de a alege în statul membru de reședință dacă și-a manifestat voința în acest sens. 

În 2007, Comisia pentru petiții a primit numeroase plângeri de la cetățeni UE cu reședința în 
anumite zone din Spania și Malta cu privire la organizarea haotică a înregistrărilor la vot. 1

În legătură cu alegerile pentru Parlamentul European, cetățenii solicită elaborarea de reguli 
comune care să fie valabile în toate statele membre în ceea ce privește transferarea dreptului 
de vot și normele aferente.2

Comisia pentru petiții este responsabilă pentru relațiile cu Ombudsmanul, care are rolul de 
apărător al transparenței în ceea ce privește legătura cetățenilor cu instituțiile europene.  

Normele de punere în aplicare a inițiativei cetățenești conform Tratatului de la Lisabona nu 
au fost încă elaborate. Comisia pentru petiții subliniază din nou importanța inițiativei 
cetățenești europene ca instrument democratic nou, care va permite cetățenilor să ia parte în 
mod direct la elaborarea politicilor UE și solicită din nou să i se atribuie responsabilitatea de a 
monitoriza punerea în aplicare a regulamentului referitor la inițiativa cetățenească, 
asigurându-se că propunerile făcute de cetățeni sunt discutate în cadrul reuniunilor Comisiei 
pentru petiții. Pentru a susține orientarea către cetățeni a programului de la Stockholm, trebuie 
ca obiectivul politic clar să fie ca cetățenii să se poată bucura fără întârziere de acest drept 
nou. De aceea, în funcție de rezultatul celui de-al doilea referendum din Irlanda, invită 
Comisia să prezinte neîntârziat o carte verde referitoare la inițiativa cetățenească europeană.  

Recunoașterea reciprocă

Comisia a primit o serie de petiții de la cupluri de persoane de același sex, care au semnat 
parteneriate civile, de exemplu în Regatul Unit, dar locuiau în Franța, țară care nu a 
recunoscut aceste parteneriate. Principala problemă au reprezentat-o consecințele de ordin 
fiscal ale faptului că aceste persoane erau considerate celibatare. Între timp, Franța este pe 
cale de a modifica legislația pentru a recunoaște parteneriatele civile încheiate în alte state 
membre ca fiind echivalente cu PACS (Pactul civil de solidaritate). Și faptul că Polonia nu 
recunoaște parteneriatele dintre persoane de același sex a constituit motivul trimiterii unei 
serii de petiții.3

Problemele cu care s-au confruntat familiile ai căror membri trăiesc în țări diferite în ceea ce 
privește rezolvarea aspectelor legate de moșteniri și de deținere de proprietăți în caz de deces 
sau de divorț afectează un  număr din ce în ce mai mare de cetățeni UE. Aceste aspecte 

                                               
1 A se vedea petițiile 0491/2007, 0492/2007, 0797/2008.
2 A se vedea petiția 268/2009.
3 A se vedea petiția 829/2008. CE a solicitat realizarea unui studiu prezentat în octombrie 2008, care analizează 
legislația din toate statele membre cu privire la starea civilă, precum și punerea în practică a acestei legislații.   
http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/study_ms_legislation_country_reports_en.pdf
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trebuie neapărat soluționate pentru a crea condiții egale pentru toți peste tot în UE.  

Problema transferabilității drepturilor sociale (pensii, alocații de invaliditate) este adesea 
adusă la cunoștința Comisiei pentru petiții. Cetățenii au adesea probleme în ceea ce privește 
plata pensiilor în alt stat membru UE decât cel în care și-au câștigat aceste drepturi. În mod 
asemănător, persoanele care au câștigat drepturi la pensie în mai multe state membre contestă 
uneori ratele de schimb între o țară și altă țară. Cetățenii care au câștigat dreptul la pensie de 
invaliditate înainte de 1992, când a intrat în vigoare recunoașterea reciprocă, și care s-au 
stabilit ulterior în alt stat membru s-au confruntat cu probleme privind statul membru de 
origine, care a acordat inițial dreptul respectiv și care a continuat să își onoreze 
angajamentul.1

Politica vizelor

În timp ce Acordul Schengen prevede o politică comună privind vizele de scurtă ședere, se 
pare, conform unui număr ridicat de petiții primite pe această temă, că punerea în aplicare a 
acordului este deficitară și că depinde de atitudinea arbitrară a funcționarilor din cadrul 
consulatelor și aeroporturilor. Toate faptele relatate în petiții privind lipsa de informații, 
cheltuielile suportate, solicitările refuzate fără nicio explicație, sponsori de bună-credință 
refuzați (cetățeni UE care invită cetățeni ai unor țări terțe și le garantează șederea), detenția și 
expulzarea în contradicție cu regulile existente, toate aceste relatări reflectă foarte clar nevoia 
de coerență și claritate în ceea ce privește  politica vizelor în UE și punerea sa în aplicare. 2    

Membrii de familie din țări terțe care se mută la un cetățean UE care locuiește în altă țară 
decât cea al cărei cetățean este sau care se alătură acestuia au dreptul de a obține viză de 
intrare. Acestora ar trebui să li se acorde astfel de vize rapid, să nu li se perceapă taxe și să nu 
li se ceară decât un minimum de dovezi ale identității lor sau de înrudire. În practică, petițiile 
primite prezintă o imagine a unor întârzieri mari și a solicitării fără sens de documente.    

CONCLUZII șI RECOMANDĂRI

Documentul de față trece în revistă anumite chestiuni importante aduse de către cetățeni la 
cunoștința Comisiei pentru petiții cu privire la subiecte care se intenționează să fie abordate 
de programul de la Stockholm. Nu este în niciun caz un studiu exhaustiv. Multe dintre 
problemele aduse în atenția Comisiei sunt rezultatul unei puneri în aplicare deficitare sau a 
nepunerii în aplicare de către statul membru în cauză. Cetățenii văd aceste probleme ca pe o 
îngrădire a drepturilor lor și se așteaptă ca UE să le soluționeze. Aceasta este o oportunitate de 
a demonstra valoarea adăugată pe care UE o poate aduce cetățenilor.  

Comisia pentru petiții susține, prin urmare, pe deplin obiectivele stabilite în programul de la 
Stockholm și îndeamnă Comisia Europeană să transforme aceste obiective în propuneri 
legislative și alte măsuri adecvate bazate pe aspectele menționate în rezoluția Parlamentului.  

Comisia pentru petiții invită, de asemenea, statele membre să se asigure că legislația în 

                                               
1 A se vedea petiția 876/2008.
2 A se vedea petițiile 624/2009, 951/2009, 979/2009 etc. 
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vigoare este pusă în aplicare în totalitate și în mod corect și că modul de comunicare cu 
cetățenii lor este unul complet transparent, în special în ceea ce privește următoarele aspecte:

 libertatea de mișcare a membrilor de familie din țări terțe ai cetățenilor UE care își 
exercită drepturile stabilite prin tratate în alte state membre decât cele ai căror cetățeni 
sunt. Se pare că în multe state membre implicațiile Directivei 2004/38/CE nu sunt pe 
deplin înțelese, adică membrii de familie din țări terțe ai cetățenilor UE care își 
exercită dreptul de liberă mișcare stabilit în tratate ar trebui să se bucure de același 
tratament; mai mult decât atât, prevederile în acest sens trebuie să fie ușor de înțeles 
pentru solicitanți și gestionate mai eficient;

 protejarea minorilor împotriva pornografiei și a violenței din mijloacele de 
comunicare, prin crearea unor parametri legali și de reglementare definiți în mod clar, 
care să fie aplicați de autoritățile competente din UE;   

 tratamentul egal al părinților și drepturile copilului, indiferent de naționalitatea 
acestora, permițând părinților să își folosească limba maternă atunci când își exercită 
dreptul de a-și vizita copiii, prevenind orice formă de discriminare în acest context;   

 proceduri simple și transparente cu privire la înregistrarea cetățenilor UE la vot în 
cadrul alegerilor locale din alte state membre unde își au reședința, criterii armonizate 
privind transferarea dreptului la vot peste tot în UE în cadrul alegerilor pentru 
Parlamentul European;   

 cadre legale compatibile pentru căsătorii, parteneriate înregistrate (inclusiv între 
persoane de același sex) și testamente pentru facilitarea soluționării aspectelor legate 
de succesiuni și de deținere de proprietăți în cazul familiilor ai căror membri trăiesc în 
țări diferite; 

 acordarea dreptului la asigurări sociale și pensii peste tot în UE și mai multe progrese 
în ceea ce privește acordurile mutuale între statele membre, în special cu privire la 
serviciile medicale pentru persoane care nu se află la vârsta de pensionare și care au 
reședința în alt stat membru;      

 un cadrul comun pentru politica vizelor de scurtă ședere, care să fie ulterior pus în 
aplicare de către statele membre într-un mod coerent și transparent.   


