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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref: Petiția nr. 1047/2007, adresată de Pol O'Morain, de naționalitate irlandeză, 
privind condițiile de eliberare a vizelor pentru familiile cetățenilor 
comunitari

1. Rezumatul petiției 

Petiționarul, cetățean irlandez, dorește să afle dacă copilul său, cetățean comunitar căruia 
autoritățile britanice i-au eliberat un permis de ședere permanentă, trebuie să solicite viză 
pentru a putea călători din Anglia în alte state membre UE. El afirmă că, în conformitate cu 
articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2004/38/CE, nu ar trebui să se apeleze la o asemenea 
procedură. Cu toate acestea, autoritățile franceze și multe dintre ambasadele din Londra ale 
țărilor membre UE l-au informat că, în ciuda dispozițiilor directivei în cauză, este necesară 
obținerea unei vize, chiar și în condițiile deținerii unui permis de ședere permanentă, în 
calitate de membru al familiei unui cetățean comunitar.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 martie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze 
informații(articolul 192 alineatul (4) din Regulamentului de procedură).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 septembrie 2008. 

Petiționarul pretinde că ambasada franceză, precum și ambasadele din multe alte state 
membre ale UE, le solicită membrilor familiei unui cetățean comunitar dintr-o țară terță să 
aibă o viză de intrare în ciuda faptului că aceștia posedă un permis de ședere permanentă.
Acesta mai reclamă și faptul că în medie durează cam 8 săptămâni de la data cererii până la 
obținerea unei audiențe.

În temeiul Directivei 2004/38/EC, membrii familiei au dreptul de a însoți sau de a se alătura 
cetățenilor comunitari într-un stat membru altul în afara celui din care cetățeanul comunitar 
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este resortisant. Acest drept derivă din gradul de rudenie cu cetățeanul comunitar.

După cum este prevăzut la articolul 5 alineatul (2) din respectiva Directivă, statele membre 
pot, în cazul în care cetățenii comunitari își exercită dreptul la liberă circulație și ședere în 
interiorul teritoriului comunitar, să solicite membrilor familiei care sunt cetățeni ai unor țări 
terțe să aibă o viză de intrare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 539/2001, sau după 
caz, în conformitate cu legislația națională.

Articolul 5 alineatul (2) din respectiva Directivă prevede că deținerea unui permis de ședere 
permanentă .la care se face referire în articolul 10 al respectivei Directive îl scutește pe 
posesor de cerința unei vize pentru membrii familiei unui cetățean comunitar dintr-o țară terță, 
care îl însoțesc sau i se alătură cetățeanului respectiv într-un stat membru altul în afara celui 
din care acesta este resortisant.

Permisele de ședere în temeiul articolului 10 din Directiva respectivă sunt emise membrilor 
familiei dintr-o țară terță pentru a atesta faptul că aceștia au dreptul de ședere în statul 
membru gazdă pentru o perioadă de peste trei luni.

După cum se stipulează la articolul 16 alineatul (2) din respectiva Directivă, membrii familiei 
dintr-o țară terță care au avut un permis legal de ședere împreună cu cetățeanul comunitar în 
statul membru gazdă pentru o perioadă continuă de cinci ani vor avea dreptul legal de ședere 
permanentă în statul respectiv. Acest drept este atestat prin intermediul unui permis de ședere 
permanentă, eliberat în temeiul articolului 20 din respectiva Directivă.

Dat fiind faptul că articolul 5 alineatul (2) din respectiva Directivă îi scutește pe titularii unui 
permis de ședere de cerința de a avea o viză, Comisia consideră că, a fortiori, titularii unui 
permis de ședere permanentă în temeiul articolului 20 din respectiva Directivă sunt de 
asemenea scutiți de cerința de a avea o viză.

Pentru a respecta dispozițiile Directivei 2004/38/CE, Franța a instituit Codul privind intrarea 
și șederea străinilor și dreptul la azil (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit 
d'asile), cu modificările ulterioare.

Articolul R121-1 din Codul respectiv a transpus în mod corect articolul 5 alineatul (2) din 
respectiva Directivă stipulând că membrii familiei dintr-o țară terță sunt scutiți de cerința de a 
avea o viză dacă posedă un document care demonstrează gradul de rudenie cu cetățeanul 
comunitar respectiv. Permisul de ședere permanentă reprezintă un astfel de document.
Refuzul de a accepta un permis de ședere permanentă pare să fie un caz izolat de aplicare 
incorectă a normelor comunitare de către autoritățile franceze.

Referitor la procedura de obținere a vizei, statele membre trebuie să acorde membrilor 
familiei dintr-o țară terță toate facilitățile în vederea obținerii vizelor necesare care trebuie să 
fie eliberate în mod gratuit cât mai curând posibil și în baza unei proceduri accelerate.

Un sistem în baza căruia ar dura 8 săptămâni pentru obținerea unei audiențe pare să fie în 
contradicție cu obligația statelor membre de a acorda solicitanților toate facilitățile în vederea 
obținerii vizelor și de a acorda viza respectivă cât mai curând posibil în baza unei proceduri 
accelerate..


