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Ref.: Petiţia nr. 0242/2007, prezentată de Lars Evan Jørgensen, de cetăţenie daneză, cu 
privire la problemele cauzate de Agenţia daneză pentru străini

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul locuieşte în Malmø (Suedia) împreună cu logodnica sa de cetăţenie braziliană 
care deţine un permis de şedere suedez. Între timp, logodnicei sale i s-a oferit un loc de muncă 
în Copenhaga, dar autorităţile daneze refuză să îi acorde un permis de muncă din motive de 
vârstă (23 de ani), pe de o parte şi, pe de altă parte, pe motiv că locuieşte în Suedia. Deoarece 
Agenţia daneză pentru străini la care petiţionarul a făcut nenumărate reclamaţii nu a fost în 
măsură să îi ofere o justificare plauzibilă pentru acest refuz, petiţionarul solicită Parlamentului 
să analizeze situaţia. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 iulie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 24 aprilie 2009

Petiţionarul, resortisant danez care locuieşte în Suedia împreună cu logodnica sa de cetăţenie 
braziliană, se plânge că autorităţile daneze au administrat în mod necorespunzător cererea 
logodnicei sale pentru un permis de muncă.

Articolul 18 din Tratatul CE stipulează că orice cetăţean al Uniunii are dreptul de liberă 
circulaţie şi de şedere pe teritoriul statelor membre, sub rezerva limitărilor şi condiţiilor 
prevăzute de prezentul tratat şi de dispoziţiile adoptate în vederea aplicării acestuia. Limitările 
şi condiţiile respective sunt cuprinse în Directiva 2004/38/CE privind dreptul la liberă 
circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor
acestuia.
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În conformitate cu dispoziţiile articolului 3 alineatul (1) din Directiva 2004/38/CE, prezenta 
directivă se aplică oricărui cetăţean al Uniunii care se deplasează sau îşi are reşedinţa într-un 
stat membru, altul decât cel al cărui resortisant este, precum şi membrilor familiei sale care îl 
însoţesc sau i se alătură.

După cum confirmă petiţionarul, logodnica sa beneficiază, în Suedia, de drepturile stipulate în 
directivă. Cu toate acestea, situaţia este diferită în ceea ce priveşte Danemarca, stat membru al 
cărui resortisant este petiţionarul, dar în care acesta nu locuieşte.

Cetăţenii UE care locuiesc în statul membru ai cărui cetăţeni sunt nu pot beneficia de 
drepturile acordate cetăţenilor UE care au exercitat dreptul respectiv şi s-au mutat într-un alt 
stat membru. Pe de altă parte, Curtea Europeană de Justiţie a extins tratamentul favorabil şi 
pentru cetăţenii UE care se întorc în statul membru de origine al acestora după ce şi-au 
exercitat dreptul şi au locuit într-un alt stat membru1, precum şi cetăţenilor Uniunii care şi-au 
exercitat drepturile protejate prin tratat într-un alt stat membru fără să locuiască în acesta2 (de
exemplu, prestând servicii într-un alt stat membru fără să locuiască acolo).

Nu există niciun indiciu că petiţionarul se află în situaţia de a putea beneficia de protecţie în 
temeiul dreptului comunitar cu privire la dreptul la liberă circulaţie şi şedere în ceea ce 
priveşte Danemarca.

În absenţa unei legislaţii comunitare aplicabile, rămâne în totalitate la latitudinea Danemarcei 
să stabilească normele privind dreptul membrilor familiei originari dintr-o ţară terţă să lucreze 
şi să locuiască în Danemarca în timp ce resortisantul danez locuieşte într-un alt stat membru.

În ceea ce priveşte cerinţa legislaţiei daneze conform căreia logodnica de cetăţenie braziliană
trebuie să depună o cerere pentru un permis de muncă şi de şedere în Danemarca, 
jurisprudenţa3 Curţii a confirmat că dreptul comunitar nu conferă unui membru de familie 
originar dintr-o ţară terţă dreptul de acces la o activitate salariată şi de a desfăşura această 
activitate pe teritoriul altui stat membru decât cel în care soţul, cetăţean european, desfăşoară 
o activitate salariată în cadrul exercitării dreptului la liberă circulaţie.

                                               
1 Hotărârile Curţii din 7 iulie 1992 în cauza C-370/90 Singh (Rec. 1992, p. I-4265) şi din 11 decembrie 2007 în 

cauza C-291/05 Eind (Clg. 2007, p. I-10719)
2 Hotărârea Curţii din 11 iulie 2002 în cauza C-60/00 Carpenter (Clg. .2002, p. I-6279)
3 Hotărârea Curţii din 30 martie 2006 în cauza C-10/05 Mattern and Cikotic (Clg. 2006, p. I-3145)


