
CM\784447RO.doc PE426.894v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru petiții

15.5.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1442/2008, adresată de CB, rezident în Regatul Unit, însoțită de 100 de 
semnături, privind impactul negativ generat de durata procedurilor din Regatul 
Unit legate de acordarea permiselor de ședere

1. Rezumatul petiției

Petiționara reclamă durata procedurilor din Regatul Unit legate de acordarea permiselor de
ședere pentru soții/soțiile cetățenilor europeni și ai celor din SEE. Conform petiționarei, 
aceasta a trebuit să aștepte opt luni până la obținerea permisului de ședere. Petiționara 
subliniază inconvenientele majore cauzate de aceste proceduri îndelungate, fiind în 
imposibilitatea de a-și căuta un loc de muncă sau de a părăsi Regatul Unit, deoarece 
documentele personale care însoțeau cererea au fost reținute de către autoritățile britanice 
până la eliberarea permisului de ședere. Petiționara susține că autoritățile britanice nu respectă 
legislația europeană în materie și solicită Parlamentului European să investigheze această 
problemă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 15 mai 2009.

Observațiile Comisiei

Articolul 18 din Tratatul CE prevede că „orice cetățean al Uniunii are dreptul de liberă 
circulație și de ședere pe teritoriul statelor membre, sub rezerva limitărilor și condițiilor 
prevăzute de prezentul tratat și de dispozițiile adoptate în vederea aplicării sale”. Limitările și 
condițiile respective se găsesc în Directiva 2004/38/CE1 privind dreptul la liberă circulație și 
                                               
1 JO L 158, 30.4.2004, p. 77
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ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora.

În conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din directivă, dreptul de ședere al cetățenilor UE se 
confirmă prin eliberarea imediată a unui certificat de înregistrare. În conformitate cu articolul 
16 alineatul (2) din directivă, dreptul de ședere permanentă al cetățenilor UE se confirmă prin 
eliberarea, cât mai curând posibil, a unui document prin care se certifică dreptul de ședere 
permanentă.

În conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din directivă, dreptul de ședere al membrilor de 
familie ai unui cetățean al Uniunii care nu sunt resortisanți ai unui stat membru se confirmă 
prin eliberarea unui document intitulat „Permis de ședere de membru de familie pentru un 
cetățean al Uniunii”, în termen de cel mult șase luni de la data la care aceștia prezintă cererea.
O confirmare a depunerii cererii pentru permisul de ședere se eliberează imediat. În 
conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din directivă, dreptul de ședere permanentă al 
membrilor de familie ai unui cetățean al UE care nu au cetățenia unui stat membru se 
confirmă prin eliberarea unui permis de ședere permanentă, în termen de șase luni de la data 
depunerii cererii.

În vederea respectării prevederilor din Directiva 2004/38/CE, Regatul Unit a pus în aplicare 
Normele privind imigrarea (Spațiul Economic European) din 2006. Normele din 2006 au 
transpus corect și integral dispozițiile din dreptul comunitar sus-menționate.

Întârzierile la eliberarea documentelor de ședere contravin dreptului comunitar, acest lucru 
fiind confirmat și de Curtea Europeană de Justiție, care a condamnat Spania pentru neluarea 
unei decizii privind cererea în termen de șase luni în cazul C-157/03 Comisia c. Spania1.

Conform paginii de internet oficiale2 a UK Border Agency, în martie 2009 autoritățile 
britanice prelucrau cererile pentru un certificat de înregistrare depuse prin poștă, primite
înainte de mai 2008 și cererile depuse prin poștă pentru un permis de ședere, un permis de 
ședere permanentă și un document de certificare a dreptului de ședere permanentă primite 
înainte de februarie 2008.

În ceea ce privește reținerea documentelor de călătorie, în măsura în care este vorba despre 
dreptul comunitar aplicabil în cazul documentelor care se depun odată cu cererea pentru 
permisul de ședere, articolul 8 alineatul (3) litera (a), articolul 8 alineatul (5) litera (a) și 
articolul 10 alineatul (2) litera (a) din directivă îi conferă Regatului Unit dreptul să solicite 
prezentarea unui document de călătorie valabil odată cu cererea pentru un document de 
ședere. Nu se prevede reținerea exemplarului original al documentelor prezentate până în 
momentul luării unei decizii privind certificatul/permisul de ședere.

Statele membre au dreptul de a verifica dacă documentele de călătorie sunt autentice; cu toate 
acestea, practica administrativă de reținere a documentelor de călătorie până la luarea unei 
decizii privind permisul de ședere reprezintă un obstacol nejustificat în calea exercitării 
dreptului cetățenilor UE și a membrilor de familie ai acestora de a circula liber și de a-și 
stabili liber reședința și contravine prevederilor directivei, deoarece în temeiul articolului 4 
alineatul (1) și al articolului 5 alineatul (1) documentele de călătorie respective sunt cerute 

                                               
1 Hotărârea din 14 aprilie 2005 în cauza Comisia c. Spania, Rec. 2005, p. I-2911
2 http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/applyingundereuropeanlaw
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pentru exercitarea dreptului comunitar de liberă circulație și de stabilire a reședinței oriunde 
pe teritoriul altui stat membru.

Deoarece a primit peste 100 de alte reclamații individuale legate de această chestiune, la 19 
martie 2009 Comisia a luat legătura cu autoritățile din Regatul Unit și le-a solicitat să o 
informeze cu privire la toate măsurile (legislative, administrative, organizatorice și de 
creștere a efectivului) care urmează a fi întreprinse pentru a elibera documentele de ședere 
solicitate de reclamanți, pentru a recupera întârzierile cât mai curând posibil și pentru a 
garanta respectarea în viitor a obligațiilor care decurg din Directiva 2004/38/CE; de 
asemenea, Comisia a solicitat prezentarea unui calendar orientativ în acest sens.

Răspunsul încă nu a fost primit.


