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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Raportul privind cetățenia UE în 2010: Eliminarea obstacolelor din calea 
drepturilor cetățenilor UE
(2011/2182(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind deliberările Comisiei pentru petiții,

– având în vedere dreptul de petiție consacrat prin articolul 227 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

– având în vedere Partea a doua din TFUE, intitulată Nediscriminarea și cetățenia Uniunii 
și Titlul V din Carta drepturilor fundamentale,

– având în vedere articolul 10 și articolul 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 27 octombrie 2010, intitulată „Raport privind 
cetățenia UE în 2010 - Eliminarea obstacolelor din calea drepturilor cetățenilor UE” 
(COM(2010)0603),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 27 octombrie 2010 intitulată „Către un Act 
privind piața unică - Pentru o economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate” 
(COM(2010)0608),

– având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 al Consiliului privind libera circulație a 
lucrătorilor în cadrul Comunității1,

– având în vedere Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 
aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre 
pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora2 (denumită în continuare „Directiva 
privind libera circulație”),

– având în vedere Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 
septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale3 (denumită în continuare 
„Directiva privind calificările”),

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială4,

– având în vedere Rezoluția sa din 2 aprilie 2009 referitoare la problematica și perspectivele 

                                               
1 JO L 257, 19.10.1968, p.2.
2 JO L 158, 30.4.2004, p.77.
3 JO L 255, 30.9.2005, p.22.
4 JO L 284, 30.10.2009, p.1.
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cetățeniei europene1,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru petiții și avizele Comisiei pentru afaceri 
constituționale, Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, Comisiei pentru 
piața internă și protecția consumatorilor și Comisiei pentru cultură și educație (A7-
0000/2011),

A. întrucât cetățenii Uniunii au, printre altele, dreptul de liberă circulație și stabilire pe 
teritoriul statelor membre, dreptul de a vota și de candida la alegerile pentru Parlamentul 
European și la alegerile municipale din statul membru de reședință, dreptul la protecție 
consulară acordată de autoritățile diplomatice și consulare dintr-o țară terță ale unui alt stat 
membru și dreptul de a adresa petiții Parlamentului European, dreptul de a face apel la 
Ombudsmanul european și de a se adresa instituțiilor UE și organismelor consultative ale 
acestora în oricare dintre limbile tratatelor2,

B. întrucât Tratatul de la Lisabona a ameliorat conceptul de cetățenie UE și drepturile ce 
derivă din aceasta; 

C. întrucât, la șapte ani de la intrarea în vigoare a Directivei privind libertatea de circulație, 
persistă încă numeroase probleme relativ la implementarea sa; întrucât cele mai multe 
plângeri se  referă la dreptul de intrare, dreptul de ședere peste trei luni, valabilitatea 
permiselor de ședere, menținerea dreptului de ședere și dreptul la reședință permanentă și 
drepturile aferente membrilor de familie;

D. întrucât numeroși cetățeni supraestimează domeniul de aplicare a Directivei privind libera 
circulație, mai ales când solicită drepturi pentru membri ai familiei ce sunt cetățeni ai unor 
țări terțe, și le vine greu să înțeleagă că directiva nu se aplică în cazul în care sunt rezidenți 
în propriul stat membru, o aparentă anomalie;

E. întrucât cetățenii UE care sunt, în mod curent, rezidenți în Regatul Unit și care aplică 
pentru anumite beneficii de securitate socială sunt obligați să se supună așa-numitului 
„test pentru dreptul de reședință”, care impune cetățenilor din alte țări condiții 
suplimentare;

F. întrucât problema deportării de către autoritățile franceze a populației roma în anul 2010 a 
fost controversată nu numai din punctul de vedere al drepturilor fundamentale, cât și din 
cel al dreptului la libera circulație și din cel al discriminării pe motive de naționalitate și 
origine etnică și rasială;

G. întrucât mai multe state membre au decis să introducă sau să continue aplicarea unor 
dispoziții tranzitorii prin care să limiteze accesul cetățenilor români și bulgari pe piețele 
lor ale muncii; întrucât astfel de măsuri pot conduce la exploatarea lucrătorilor, la muncă 
ilegală și la lipsa accesului la beneficiile de securitate socială;

                                               
1 JO C 137E, 27.5.2010, p. 14.
2 Articolul 20 alineatul (2) TFUE.
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H. întrucât cuplurile de același sex întâmpină numeroase dificultăți la mutarea dintr-un stat 
membru în altul, din cauza lipsei recunoașterii reciproce în UE a statutului parteneriatelor 
între persoane de același sex;

I. întrucât un număr crescut de petiții a identificat probleme în domeniul accesării 
beneficiilor de securitate socială, cele mai multe ținând de lipsa de cooperare din partea 
autorităților naționale, de aplicarea incorectă a principiului agregării, de furnizarea 
deficitară de informații corecte cu privire la normele aplicabile sau de administrarea 
greoaie a cazurilor;

J. date fiind problemele aferente aplicării incorecte a Directivei 2005/36/CE privind 
recunoașterea calificărilor profesionale (măsuri compensatorii, solicitări de documente 
suplimentare, decizii negative nejustificate din partea statului gazdă membru, întârzieri 
nejustificate în procesarea cererilor, impunerea sistematică de teste specifice de limbă), 
care reprezintă un obstacol important în calea exercitării drepturilor cetățenilor în întreaga 
UE;

K. întrucât discriminarea pe baze naționale a fost ferm denunțată de către petiționari în cazul 
Oficiului german pentru bunăstarea tinerilor (Jugendamt), care – conform petițiilor 
primite – discriminează, în cazul căsătoriilor mixte, soții care nu sunt germani,

1. salută Raportul privind cetățenia UE în 2010, care stabilește obiectivul de desființare a 
obstacolelor în calea drepturilor cetățenilor UE, precum și propunerile din raport; invită 
Comisia să se asigure că măsurile legislative și nelegislative conținute în raport sunt 
prezentate cât mai curând și adoptate, pentru a asigura că drepturile cetățenilor UE devin 
efective și că statele membre elimină obstacolele din calea acestora;

2. constată că, deși dreptul de a adresa petiții Parlamentului European este prevăzut explicit 
în tratate, acesta nu este suficient de bine cunoscut sau de uzitat și solicită, prin urmare, o 
mai bună informare a cetățenilor despre dreptul de a adresa petiții, îndeosebi prin 
intermediul birourilor Parlamentului European din statele membre;

3. consideră că inițiativa cetățenească europeană, ce va deveni aplicabilă de la 1 aprilie 2012, 
constituie primul instrument de democrație participativă transnațională și va permite 
cetățenilor să fie mai activ implicați în elaborarea politicilor și legislației europene; 
solicită aplicarea efectivă a Regulamentului privind inițiativa cetățenească europeană și, 
mai ales, invită instituțiile UE și statele membre să ia parte activ la informarea cetățenilor 
cu privire la acest nou instrument;

4. invită Comisia ca, la pregătirea raportului său anual cu privire la aplicarea Cartei 
drepturilor fundamentale ale UE, să se concentreze nu numai asupra aplicării acesteia, ci 
și a tuturor articolelor din Tratatul UE privind drepturile fundamentale și asupra situației 
acestor drepturi în Uniunea Europeană; invită Comisia să includă în respectivul raport 
informații mai detaliate cu privire la problemele identificate de cetățeni, la modul în care 
le-a tratat și la măsurile concrete de monitorizare întreprinse;

5. invită toate instituțiile UE, organismele, oficiile și agențiile să se asigure că dreptul de 
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acces la documente prevăzut de Regulamentul 1049/20011, un drept important de care se 
bucură cetățenii UE, este garantat prin îmbunătățirea transparenței și facilitarea accesului 
la documente și informații, pentru a permite cetățenilor să participe îndeaproape la 
procesul decizional; 

6. recunoscând că dreptul la informație este una din pietrele unghiulare ale democrației, 
consideră că un acces mai larg la informațiile privind investigațiile și dosarele de încălcare 
a legislației ar putea fi permis de către Comisie, fără a primejdui obiectul investigațiilor și 
că un interes public major ar putea justifica accesul la aceste dosare, mai ales în cazurile în 
care sunt la mijloc drepturile fundamentale, sănătatea umană și protecția mediului în fața 
unor schimbări ireversibile;

7. solicită Comisiei să se asigure că statele membre transpun și pun în aplicare în mod corect 
Directiva privind dreptul la libera circulație, făcând uz pe deplin de competența sa de a 
iniția acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor; solicită statelor membre să elimine 
barierele de ordin juridic și practic existente în calea liberei circulații a cetățenilor și să nu 
introducă proceduri administrative greoaie și nejustificate, de natură să limiteze aplicarea 
acestui drept; solicită Comisiei, de asemenea, să-și intensifice eforturile vizând creșterea 
gradului de conștientizare a dreptului cetățenilor la libera circulație și să le acorde 
asistență în exercitarea acestui drept, îndeosebi atunci când este negat sau limitat;

8. solicită statelor membre care au decis să introducă sau să aplice în continuare dispozițiile 
tranzitorii de restricționare a accesului cetățenilor români și bulgari la piețele muncii de pe 
teritoriile lor2 să-și revizuiască deciziile adoptate în acest sens până la sfârșitul anului 
2011;

9. își reiterează apelurile lansate în repetate rânduri la adresa statelor membre de a asigura 
libera circulație pentru toți cetățenii UE și familiile acestora, fără discriminare pe motive 
legate de orientarea sexuală sau de naționalitate3; își reiterează apelul adresat statelor 
membre de a pune în aplicare integral drepturile acordate în temeiul articolelor 2 și 3 din 
Directiva 2004/38/CE nu doar persoanelor căsătorite de sex opus, ci și partenerului 
înregistrat, membrului de familie sau partenerului cu care cetățeanul Uniunii are o relație 
stabilă, atestată corespunzător, inclusiv celor din cuplurile de același sex, pe baza 
principiilor recunoașterii reciproce, egalității, nediscriminării, demnității și al respectului 
față de viața privată și de familie; în această privință, solicită Comisiei să se asigure că 
directiva este aplicată cu strictețe, bazându-se pe analizele și concluziile prezentate în 
rapoartele Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, precum și să 
monitorizeze aceste aspecte;

10. solicită Comisiei să acorde o atenție sporită și să ofere răspunsuri mai precise la 
numeroasele petiții primite care au drept obiect recunoașterea documentelor de stare civilă 
și a efectelor lor4 și reliefează, prin urmare, importanța realizării de progrese cât mai 
rapide posibil în direcția recunoașterii reciproce a statutului căsătoriilor între persoane de 

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul 
public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei, JO L 145, 31.5.2001, p. 43.
2 A se vedea, inter alia, Petițiile 0810/2011 și 0900/2011.
3 A se vedea, inter alia, Petițiile 0155/2011 și 0381/2011.
4 A se vedea, inter alia, Petiția 0632/2008.
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același sex și a parteneriatelor între persoane de același sex și de sex diferit recunoscute pe 
întregul teritoriu al UE și a eliminării discriminării pe motive de orientare sexuală sau tip 
de relație (parteneriat civil sau căsătorie);solicită Comisiei, de asemenea, să prezinte de 
urgență propuneri legislative adecvate în acest sens;

11. evidențiază faptul că expulzările în masă reprezintă o încălcare a Directivei privind 
dreptul la libera circulație, contravenind, în plus, valorilor și principiilor fundamentale 
care stau la baza Uniunii Europene; reamintește că, în conformitate cu Directiva privind 
dreptul la libera circulație, restricțiile asupra libertății de circulație și de ședere pe motive 
de ordine publică sau de siguranță publică nu pot fi impuse decât dacă se întemeiază 
exclusiv pe conduita persoanei în cauză, fără nicio discriminare pe motive cum ar fi 
originea etnică sau națională, și că lipsa de mijloace economice nu poate fi utilizată ca 
justificare pentru expulzarea automată a cetățenilor UE (considerentul 16, articolul 14);  

12. îndeamnă statele membre să abolească politicile care discriminează, fie direct, fie indirect, 
romii și alte grupuri minoritare pe motive de rasă și etnie și le solicită să pună capăt 
tuturor cazurilor de persecuție, evacuare și expulzare; solicită tuturor statelor membre și 
UE să-și asume răspunderea comună pentru promovarea integrării romilor, conform 
Rezoluției Parlamentului European din 9 martie 2011 privind Strategia UE privind 
incluziunea romilor1 și comunicării „Un cadru UE pentru strategiile naționale de integrare 
a romilor până în 2020”2 și să promoveze și să apere drepturile fundamentale ale acestora; 

13. solicită Comisiei să coreleze prioritățile legate de incluziunea socială cu un set clar de 
obiective care să includă protecția cetățenilor împotriva discriminării în toate domeniile 
vieții și promovarea dialogului social dintre romi și populația neromă cu scopul de a 
combate rasismul și xenofobia; solicită Comisiei, în calitatea sa de gardian al tratatelor, să 
se asigure că legislația din domeniu este pusă în aplicare pe deplin și că se impun 
sancțiunile adecvate pentru criminalitatea cu motivație rasială3;

14. solicită Comisiei să monitorizeze aplicarea corectă de către statele membre a 
regulamentelor privind coordonarea sistemelor de securitate socială, punând accentul pe 
noile aspecte introduse de regulamentele 883/2004 și 987/2009, care au intrat în vigoare la 
1 mai 2010;

15. își exprimă îngrijorarea în legătură cu faptul că autoritățile din Regatul Unit au cerut unui 
mare număr de petiționari să se supună unui „test privind dreptul de ședere” pentru a 
accede la locuințe sociale sau alte beneficii, precum indemnizația de șomaj4;  atrage 
atenția îndeosebi asupra faptului că această cerință introduce o discriminare indirectă pe 
motiv de naționalitate, contravenind articolului 4 din Regulamentul 883/2004; îndeamnă 
Regatul Unit să asigure conformitatea legislației sale cu dreptul Uniunii; 

16. îndeamnă Regatul Unit să se conformeze hotărârilor Curții de Justiție a Uniunii Europene 
privind exportabilitatea prestațiilor de boală în numerar5 și să nu aplice așa-numitul „test 

                                               
1 P7_TA(2011)0092.
2 COM(2011)0173.
3 A se vedea, inter alia, Petițiile 1351/2008, 0945/2010 și 1300/2010.
4 A se vedea, inter alia, Petițiile 0401/2009 și 1119/2009.
5 Cauza C-299/05 din 18 octombrie 2007 și, mai recent, Cauza C-503/09 din 21 iulie 2011.
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de prezență în trecut” atunci când pot fi utilizate alte elemente reprezentative pentru a 
stabili o legătură autentică cu sistemul de securitate socială al Regatului Unit;

17. consideră că modernizarea Directivei privind calificările ar trebui să se axeze pe 
simplificarea surselor de informare aflate în prezent la dispoziția profesioniștilor și să 
asigure coordonarea cu portalul „Europa ta”;

18. îndeamnă statele membre care nu au întreprins încă acest demers să instituie, în cadrul 
sistemului general, sistemul de măsuri compensatorii prevăzut la articolul 10 din Directiva 
privind calificările, deoarece nerespectarea acestei prevederi pare să genereze discriminări 
pe motiv de naționalitate; în acest sens, semnalează faptul că cetățenii statelor membre 
care au aderat la UE în 2004 și 2007, îndeosebi profesioniștii din domeniul sănătății 
(medicii, moașele și asistenții medicali), au semnalat probleme întâmpinate în legătură cu 
recunoașterea calificărilor lor sau a drepturilor dobândite într-un alt stat membru decât cel 
propriu1; 

19. reamintește că una dintre petițiile pendinte de cel mai mult timp se referă la tratamentul 
discriminatoriu la care au fost supuși lectorii de limbi străine („lettori”) în mai multe 
universități italiene2; solicită Comisiei să procedeze la o analiză mai aprofundată a așa-
numitei „reforme Gelmini”, care a intrat în vigoare în decembrie 2010; solicită 
autorităților italiene și universităților în cauză să soluționeze de urgență acest caz;

20. reamintește că Regulamentul (CE) nr. 2201/20033 stabilește principiul potrivit căruia 
copiii ar trebui să-și poată menține relațiile cu ambii părinți după despărțirea acestora, 
chiar dacă părinții trăiesc în state membre diferite;  semnalează faptul că, deși 
introducerea și aplicarea de norme de drept material referitoare la drepturile de acces ține, 
în prezent, de competența statelor membre, acestea din urmă, în exercitarea competențelor 
lor, trebuie să respecte dreptul Uniunii, în special dispozițiile tratatului referitoare la 
libertatea tuturor cetățenilor UE de a se deplasa și de a locui într-un alt stat membru4;

21. atrage atenția și cu această ocazie asupra problemelor cu care se confruntă cetățenii UE 
care au decis să-și exercite dreptul de stabilire în temeiul articolului 49 din TFUE și au 
achiziționat în mod legal proprietăți în Spania, care au fost ulterior declarate ilegale, fără 
proces echitabil și fără a se acorda compensații adecvate; îndeamnă autoritățile spaniole să 
procedeze la o revizuire aprofundată a modului în care se pune în aplicare Ley de Costas 
(Legea privind zonele de coastă), cu scopul de a evita încălcarea drepturilor proprietarilor 
individuali de bunuri imobile;

22. reamintește prioritatea de bază a Comisiei pentru petiții: identificarea unei soluții care să 
răspundă îngrijorărilor legate de problematica proprietății, îngrijorări ce persistă de mult 
timp în țări precum Spania, Ciprul și Bulgaria; semnalează faptul că cetățenii UE, atât cei 
care au cetățenia statului membru în cauză, cât și resortisanții altor state membre, s-au 
confruntat cu o serie de probleme grave legate de tranzacțiile imobiliare, de garanțiile 

                                               
1 A se vedea, inter alia, Petiția 112/2009.
2 A se vedea, inter alia, Petițiile 511/1998 și 689/1998.
3 Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor 
judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1347/2000, JO L338, 23.12.2003, p. 1.
4 A se vedea, inter alia, Petiția 1614/2009.
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bancare și de încălcarea drepturilor de proprietate, fapt ce a contribuit la apariția unei lipse 
de încredere în piața imobiliară transfrontalieră și la problemele economice ale Europei;  
pe baza concluziilor la care au ajuns mai mulți experți în drept imobiliar și membri ai 
Comisiei pentru petiții, solicită extinderea principiilor UE în materie de protecție a 
consumatorilor și privind libertatea de circulație astfel încât acestea să se aplice și 
proprietăților imobiliare și își reiterează apelul la deplina respectare a dreptului de 
proprietate asupra unui bun dobândit în mod legitim; 

23. consideră că înființarea unui ghișeu unic pentru cetățeni, ”Europa ta”, prezintă o 
importanță deosebită pentru cetățenii care doresc să obțină consiliere sau reparații; 
recunoaște că rețelele de rezolvare a problemelor create de Comisie sunt parteneri 
importanți în soluționarea plângerilor referitoare la disfuncționalitățile de pe piața internă; 
invită Comisia să promoveze într-un mod mai activ aceste servicii, disponibile online și 
accesibile, angrenând serviciile de asistență și rezolvare a problemelor existente la nivelul 
UE;

24. încurajează Comisia să coopereze cu Comisia pentru petiții la elaborarea, în 2013, a unui 
nou Raport privind cetățenia;

25. salută propunerea Comisiei ca 2013 să fie declarat „Anul european al cetățenilor”, ceea ce 
ar marca împlinirea a 20 de ani de la introducerea conceptului de „cetățenie a UE” și ar 
crește gradul de sensibilizare cu privire la drepturile aferente cetățeniei Uniunii; solicită 
Comisiei să valorifice această ocazie intensificându-și eforturile de apărare și promovare a 
drepturilor cetățenilor;

26. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
Ombudsmanului European, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

„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. 

Prezentul proiect de raport analizează acțiunile propuse de Comisia Europeană din perspectiva 
petițiilor primite de Comisia pentru petiții pe parcursul perioadei de referință 2008-2011, care 
au permis luarea în considerare a celor mai recente evoluții. 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 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 (libera circulație bunurilor, a capitalurilor, a serviciilor 
și a persoanelor). Deși s-au înregistrat progrese considerabile în această privință după intrarea 

                                               
1 COM(2010)0603 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, Cetăţenia Uniunii Europene – raport analitic, (EB Flash 294, octombrie 2010).
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în vigoare a Directivei privind cetățenia1, numeroase petiții stau mărturie pentru faptul că 
există încă multe probleme legate de punerea în aplicare a directivei. 

Unele state membre nu recunosc întrutotul drepturile membrilor de familie din țări terțe. De 
exemplu, mai multe petiții au arătat că în Regatul Unit nu li s-a permis membrilor de familie, 
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 (prin 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 dreptul fundamental 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 străinătate2. 

Un caz semnalat de o petiționară3 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 membru 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 

                                               
1 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.
2 Cauza C-299/05, 18.10.2007.
3 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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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 reuniune 
a comisiei și de a oferi explicații cu privire la acest caz în fața membrilor comisiei și a 
oficialilor reprezentanți ai Comisiei Europene. 

Normele în vigoare în Regatul Unit nu fac nicio trimitere la faptul că un fost lucrător, părinte 
al unui copil înscris în învățământ, are dreptul de ședere în Regatul Unit în temeiul legislației 
UE. Drept urmare, acest grup de persoane va primi aproape sigur un refuz nejustificat la orice 
cerere de prestații, argumentul întemeindu-se pe faptul că aceste persoane nu au drept de 
ședere. Normele menționate nu abordează nici drepturile prevăzute la articolul 18 din TFUE. 
Acest domeniu prezintă un grad ridicat de complexitate, dar, din hotărârile pronunțate de CJE, 
reiese în mod clar că o persoană care, anterior, a avut drept de ședere într-un stat membru ar 
trebui să beneficieze de tratament egal cu cetățenii statului membru în cauză în ceea ce 
privește accesul la prestații.

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 disproporționate. 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. Acest caz a fost soluționat cu 
succes în prima jumătate a anului 2011.

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, 
durata excesivă a procedurilor și birocrația pot constitui piedici la rândul lor.

Discriminarea flagrantă pe motive de naționalitate a fost denunțată în numeroase rânduri în 
cazul profesorilor de limbi străine („lettori“) din Italia, care se luptă de zeci de ani împotriva 
tratamentului discriminatoriu în ceea ce privește siguranța catedrei ocupate, 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.

Au fost aduse la cunoștință probleme în domeniul dreptului familiei, mai precis, în legătură cu 

                                               
1 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor 
profesionale.
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încredințarea 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 și de lipsa unor 
informații adecvate referitoare la legislațiile și jurisdicțiile aplicabile. 

Mai multe petiții exemplifică probleme legate de nerecunoașterea unor documente de stare 
civilă. Procedurile de recunoaștere a unor documente pot necesita un timp extrem de 
îndelungat și, de asemenea, numeroase costuri, legate în special 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 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.

Mai multe petiții, deja pendinte de câțiva ani, solicită găsirea unei soluții la problemele legate 
de recunoașterea reciprocă a căsătoriilor și parteneriatelor recunoscute încheiate de cupluri de 
același sex, ceea ce constituie o discriminare pe motive de orientare sexuală, încălcând mai 
multe drepturi fundamentale conferite cetățenilor UE. 

Expulzările în masă pe motive de origine etnică sau națională au făcut obiectul unor critici 
acerbe, atrăgându-se atenția, în special, asupra lipsei strategiilor naționale de integrare a 
romilor, identificată drept una dintre cauzele acestei probleme. 

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 consacrate în mod clar în 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, acționând în 
așa fel încât în centrul preocupărilor sale să se afle cetățenii. 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 extrajudiciare 
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 acțiunilor în 
constatarea neîndeplinirii obligațiilor. Prin urmare, drepturile cetățenilor sunt promovate și 
garantate constant prin intermediul procesului de petiționare.


