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„Raportul privind cetățenia UE în 2010. Eliminarea obstacolelor din calea drepturilor 
cetățenilor UE“1 a fost publicat de Comisia Europeană în luna octombrie 2010. Pornind de la 
sugestia inclusă în raportul Parlamentului European din 20 martie 2009 referitor la 
„Problematica și perspectivele cetățeniei europene” 2, Comisia a consultat societatea civilă și 
a elaborat un tablou de bord cu cele mai importante obstacole cu care se confruntă cetățenii în 
exercitarea drepturilor lor transfrontaliere.

„Raportul privind cetățenia UE în 2010“ este totodată mai cuprinzător decât rapoartele 
anterioare, care ofereau mai ales un rezumat descriptiv, prevăzut la articolul 25 din TFUE, 
referitor la principalele evoluții înregistrate de cetățenia UE în perioada relevantă de trei ani. 
Acesta identifică 25 de obstacole cu care se confruntă cetățenii în diferitele roluri pe care le au 
(ca persoane private, consumatori, rezidenți, studenți, turiști, în viața profesională sau ca 
actori politici) și prezintă soluții pentru înlăturarea acestora.

Acest proiect de raport analizează acțiunile propuse de Comisia Europeană din perspectiva 
petițiilor primite de Comisia pentru petiții pe parcursul perioadei de referință 2008-2010. În 
acest sens, au fost analizate peste 300 de petiții relevante primite.

Petițiile oferă un primă reacție din partea cetățenilor cu privire la punerea în aplicare a 
diferitelor politici și măsoară gradul de satisfacție față de Uniunea Europeană. Petiționarii 
participă la reuniunile comisiei și li se oferă ocazia de a intra într-un dialog transparent și 
direct cu deputații din Parlamentul European. 

În ultimii ani a crescut numărul petițiilor înregistrate în legătură cu probleme întâmpinate de 
cetățenii UE care își exercită dreptul la libera circulație. Statisticile incluse în rapoartele 
anuale ale Comisiei pentru petiții arată că problemele legate de libera circulație reprezintă 
aproximativ 25 % din numărul total al petițiilor primite.

Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene a acordat din ce în ce mai multă substanță 
cetățeniei europene și a plasat libera circulație în prim plan, ca drept fundamental care dă 
naștere unei game largi de alte drepturi esențiale. Libera circulație este una dintre cele mai 
prețuite realizări ale UE. Un studiu recent al Eurobarometru a identificat faptul că „dreptul cel 
mai familiar pentru cetățenii UE continuă să fie dreptul la libera circulație și ședere“, fiind 
recunoscut de 88 % dintre cetățeni3.

Cu toate acestea, dreptul la libera circulație a persoanelor este cel mai puțin dezvoltat dintre 
cele patru libertăți stipulate de tratate (și anume libera circulație a bunurilor, a capitalurilor, a 
serviciilor și a persoanelor). Deși s-au înregistrat progrese considerabile în această privință 
după intrarea în vigoare a Directivei privind cetățenia4, numeroase petiții stau mărturie pentru 
faptul că există încă multe probleme legate de punerea în aplicare a directivei.

Unele state membre nu recunosc întru totul drepturile membrilor familiilor din țările terțe. De 
                                               
1 COM(2010) 603 final.
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-
0204&language=RO&ring=A6-2009-0182.
3 Eurobarometru, Cetățenia Uniunii Europene – raport analitic, (EB Flash 294, octombrie 2010).
4 Directiva 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii 
Uniunii și membrii familiilor acestora, JO L 158, 30.4.2004, p. 77.
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exemplu, mai multe petiții au arătat că Regatul Unit nu le-a permis membrilor familiilor 
resortisanți ai unei țări terțe să intre fără viză, cu toate că dețineau permise de ședere eliberate 
de un alt stat membru. Autoritățile britanice au solicitat un număr excesiv de documente, au 
tratat cererile cu întârzieri exagerate și au păstrat documentele originale. În urma intervenției 
Comisiei Europene, fondată pe multe plângeri și petiții primite, au fost inițiate unele 
îmbunătățiri ale procedurilor administrative.

Unele țări au eliberat permise de ședere pentru o perioadă limitată [cu încălcarea articolului 
11 alineatul (1)] sau au încălcat principiul „tratamentului egal“ (așa cum acesta este stipulat la 
articolul 24), aplicându-le cetățenilor europeni rezidenți pe teritoriul lor în temeiul directivei 
un tratament mai puțin favorabil în comparație tratamentul aplicat propriilor resortisanți.

În Suedia, deciziile de respingere a cererii de permis de ședere nu fac obiectul unei revizuiri și 
astfel cetățenii sunt lipsiți de drepturile fundamentale la recurs. Resortisanții olandezi care 
trăiesc în străinătate întâmpină greutăți la reînnoirea documentelor de călătorie.

Cetățenii se confruntă adesea cu dificultăți în accesarea drepturilor de securitate socială, în 
special din cauza faptului că legislația în domeniu este complexă, greu de înțeles și uneori 
incorect aplicată de autoritățile competente. Adesea, aceștia nu completează formularele 
corecte sau nu respectă termenele de depunere a documentelor adecvate pentru că nu au fost 
corect informați sau nu au găsit instrucțiunile necesare înainte de a părăsi țările de origine.

Au fost primite mai multe petiții din partea unor cetățeni britanici având reședința în altă țară 
a UE în legătură cu refuzul guvernului britanic de a le acorda beneficii sociale cum ar fi 
indemnizația de subzistență pentru persoanele cu handicap, indemnizația de îngrijire sau 
indemnizația pentru însoțitor de invalid, în ciuda faptului că Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene le clasificase drept prestații de boală în bani ce pot fi plătite în străinătate1.

Un caz semnalat de o petiționară2 a făcut de asemenea subiectul unei cereri de pronunțare a 
unei hotărâri preliminare, care s-a finalizat cu o hotărâre de referință a Curții de Justiție a 
Uniunii Europene (C-503/09), pronunțată în luna iulie 2011. Hotărârea stipula că un astfel de 
test privind prezența anterioară poate fi impus numai dacă lipsesc alte legături reale cu 
sistemul britanic de securitate socială.

Curtea de Justiție a pus un accent important pe conceptul de cetățenie și pe drepturile care 
decurg din acesta. Curtea a subliniat că ar fi incompatibil cu drepturile privind cetățenia ca 
cetățenii să primească în statul membri ai căror resortisanți sunt un tratament mai puțin 
favorabil decât cel de care ar beneficia dacă nu ar fi făcut uz de oportunitățile oferite de 
tratate.

Comisia pentru petiții a sprijinit ferm petiția încă de la primirea sa în 2008 și a inițiat un 
dialog constructiv cu autoritățile britanice competente și cu Comisia Europeană pe această 
temă. În luna noiembrie 2009, petiționara și familia sa au avut ocazia de a asista la o întrunire 
a comisiei și de a-și explica cazul în fața membrilor acesteia și a oficialilor Comisiei 

                                               
1 Cauza C-299/05, 18.10.2007.
2 Petiția nr. 0876/2008, adresată de Lucy Jane Marie Stewart, de cetățenie britanică, privind dreptul acesteia la 
pensia de incapacitate atunci când locuiește într-un alt stat membru UE decât statul al cărui resortisant este.
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Europene.

De asemenea, petiționarii au prezentat și probleme legate de recunoașterea diplomelor și 
calificărilor și, uneori, de transpunerea sau punerea în aplicare defectuoasă a 
Directivei 2005/36/CE1.

Se pare că autoritățile competente nu cunosc suficient sau nu respectă în mod adecvat Codul 
de conduită elaborat în vederea aplicării Directivei 2005/36/CE. În anumite cazuri, autoritățile 
au cerut solicitanților să prezinte documente suplimentare față de cele menționate în anexe sau 
au impus teste de limbă exagerate. În mai multe țări au fost reclamate întârzieri în 
transpunerea directivei. Farmaciști cu calificări obținute într-un alt stat membru s-au plâns că 
li s-a refuzat accesul la administrarea unor noi farmacii din Regatul Unit, ca urmare a unei 
interpretări restrictive a articolului 21 alineatul (4) al directivei.

Multitudinea autorităților competente de la nivel național sau local creează confuzie în 
legătură cu organismul adecvat la care ar trebui să se adreseze petiționarii. De asemenea, și 
procedurile interminabile și birocrația pot constitui piedici.

Discriminarea ostentativă pe motive de cetățenie a fost denunțată în numeroase rânduri în 
cazul profesorilor de limbi străine („lettori“) din Italia, care se luptă de zeci de ani cu 
tratamentul discriminatoriu în ceea ce privește garantarea locului de muncă, evoluția carierei, 
pensiile și securitatea socială.

Petiționarii și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu obstacolele cu care se confruntă 
persoanele cu handicap în momentul exercitării dreptului lor la liberă circulație, ca de 
exemplu lipsa mijloacelor de transport adecvate.

Probleme în domeniul dreptului familiei au fost identificate în legătură cu custodia copiilor în 
cazuri de divorț sau de recunoaștere a parteneriatelor înregistrate într-un alt stat membru.

În ceea ce privește divorțurile transfrontaliere, petiționarii s-au plâns în primul rând de 
costurile uriașe pe care acestea le presupun, de procedurile îndelungate, de lipsa unor 
informații adecvate referitoare la legislațiile și jurisdicțiile aplicabile.

Problemele legate de impozitare reprezintă obstacole majore în calea dreptului la liberă 
circulație. Aceeași mașină poate fi impozitată în mai multe țări, după schimbări succesive ale 
locului de reședință. Când se mută dintr-o țară într-alta, cetățenii trebuie să plătească taxe de 
înregistrare care sunt uneori exorbitante. De asemenea, se remarcă cu precădere și dubla 
impozitare (a moștenirilor, a pensiilor, a dividendelor sau a venitului).

Mai multe petiții prezintă probleme legate de nerecunoașterea unor documente de stare 
civilă. Procedurile de recunoaștere a unor documente pot fi extrem de îndelungate și de 
costisitoare, în special cele legate de traducere sau autentificare. Unii petiționari au semnalat 
probleme legate de transpunerea lingvistică a numelor lor în funcție de cultura țării în care s-
au mutat. Alții s-au plâns în legătură cu dificultățile întâmpinate în momentul în care au 

                                               
1 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din privind recunoașterea calificărilor 
profesionale.
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încercat să își înregistreze copiii nou-născuți în noul stat de reședință. S-a constatat că 
autoritățile poloneze refuză să elibereze certificate de stare civilă persoanelor care au intenția 
de a deveni parteneri sau soți de același sex într-un alt stat membru.

A fost prezentată ideea unui document de identitate european, care ar acorda acces la dreptul 
la ședere, muncă și securitate socială.

Au fost raportate mai multe probleme în ceea ce privește exercitarea dreptului la vot și a 
dreptului de a candida în alegeri europene și municipale.

Mai mulți petiționari, având reședința în Malta sau Spania, nu au putut vota din cauza unor 
erori administrative sau a lipsei de informații adecvate. Alți petiționari s-au plâns de faptul că 
nu li s-a permis să se înscrie într-un partid politic din noul lor stat de reședință sau că nu li s-a 
dat dreptul de a vota în alegerile parlamentare naționale din țara de reședință, chiar dacă 
trăiseră mai mult 10 ani în țara respectivă. Unii cetățeni și-au exprimat îngrijorarea în legătură 
cu privarea de dreptul de vot în alegerile din țara de origine după o anumită perioadă de timp 
petrecută în străinătate.

În sfârșit, raportoarea accentuează importanța rețelelor informale de soluționare a 
problemelor (Solvit, site-ul web „Europa ta“) și importanța unei politici de comunicare
consolidate, care ar trebui să vizeze garantarea faptului că cetățenii se bucură pe deplin de 
drepturile lor stipulate de tratate.

Cu toate că drepturile cetățenilor sunt prevăzute în mod clar de actele juridice ale EU, acestea 
nu sunt întotdeauna sprijinite în practică. Prin urmare, multe persoane se simt dezamăgite de 
proiectul european. Comisia pentru petiții încearcă să rectifice aceste neajunsuri prin plasarea
cetățenilor în centrul preocupărilor sale. Folosindu-și în scopuri bune influența politică, 
Comisia pentru petiții intră în dialog direct cu autoritățile naționale și regionale ale statelor 
membre implicate și încearcă să găsească soluții rapide și amiabile la problemele ridicate. În 
situațiile în care se aduc acuzații de încălcări grave ale dreptului european, care merită să fie 
analizate mai amănunțit de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Comisia PETI cooperează 
îndeaproape cu Comisia Europeană în vederea inițierii procedurii de încălcare a dreptului 
comunitar. Prin urmare, drepturile cetățenilor sunt promovate și garantate constant prin acest 
proces de prezentare de petiții.


