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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 1764/2013, adresată de Nikolay Antonov, de cetățenie bulgară, 
privind discriminarea a doi studenți bulgari de către o companie de croaziere 
la îmbarcarea în Suedia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul și un coleg au cumpărat bilete pentru o croazieră de 24 de ore între Stockholm și 
Mariehamn (Finlanda). Au prezentat cărțile de identitate și pașaportul, însă personalul de 
securitate i-a informat că nu se pot îmbarca, deoarece trebuie să aibă viză, Bulgaria nefiind un 
stat membru al spațiului Schengen. Petiționarul a încercat să își apere dreptul la liberă 
circulație, astfel cum este prevăzut de legislația europeană, însă personalul a primit ordin de la 
căpitanul vasului să nu permită îmbarcarea celor doi studenți. Petiționarul consideră că 
drepturile sale au fost grav încălcate și solicită Parlamentului să realizeze o anchetă în ceea ce 
privește tratamentul discriminatoriu la adresa anumitor cetățeni ai Uniunii Europene.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 iunie 2014. Comisia a fost invitată să furnizeze informații în 
conformitate cu articolul 216 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2015

Observațiile Comisiei

Articolul 21 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 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 tratate și de dispozițiile adoptate în vederea 
aplicării acestora. 
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Limitările și condițiile respective se găsesc în Directiva 2004/38/CE privind dreptul la liberă 
circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor 
acestora. 

În conformitate cu prevederile articolului 3 alineatul (1), Directiva 2004/38/CE se aplică 
cetățenilor UE care se mută sau locuiesc într-un stat membru, altul decât cel a cărui cetățenie 
o dețin, și membrilor familiilor acestora care îi însoțesc sau care li se alătură.

Potrivit considerentului 7 din directivă, toate formalitățile legate de libera circulație a 
cetățenilor Uniunii pe teritoriul statelor membre ar trebui să fie clar definite, fără a aduce 
atingere dispozițiilor aplicabile controalelor la frontierele naționale. 

Articolul 4 alineatul (1) din Directiva (privind dreptul de ieșire), prevede că, fără a aduce 
atingere dispozițiilor privind documentele de călătorie aplicabile controalelor la frontierele 
naționale, toți cetățenii Uniunii care dețin cărți de identitate valabile sau pașapoarte valabile și 
membrii familiilor acestora care nu sunt cetățeni ai un stat membru și care dețin un pașaport 
valabil au dreptul de a părăsi teritoriul unui stat membru pentru a călători în alt stat membru.

Directiva nu face nicio distincție între statele membre care aplică acquis-ul Schengen în 
totalitate și cele care nu îl aplică. Normele sale se aplică tuturor statelor membre.

Cu alte cuvinte, cetățenii UE trebuie să aibă întotdeauna dreptul să treacă frontiera dacă au un 
document de identitate valabil. Acesta poate fi un pașaport valabil sau o carte de identitate 
națională valabilă. În special, autoritățile naționale ale statelor membre sau operatorii de 
transport nu pot obliga niciun cetățean al Uniunii Europene să prezinte o viză de intrare. 

Trebuie adăugat că, în cadrul spațiului Schengen, se aplică următoarele reguli: conform 
articolului 21 litera (b) din Codul Frontierelor Schengen, eliminarea controalelor la frontierele 
interne nu trebuie să aducă atingere exercitării verificărilor de securitate în porturi sau 
aeroporturi, efectuate asupra persoanelor de către autoritățile competente în temeiul legislației 
interne a fiecărui stat membru, de către responsabilii portului sau ai aeroportului sau de 
operatori de transport, cu condiția ca respectivele verificări să fie realizate, de asemenea, 
asupra persoanelor care călătoresc în interiorul unui stat membru. Personalul aeroporturilor, 
porturilor sau operatorii de transport pot verifica identitatea pasagerilor din motive de 
securitate a transportului sau securitate comercială. Totuși, aceste verificări ar trebui să 
controleze doar dacă identitatea călătorului este aceeași cu cea menționată în documentul de 
călătorie. Dacă sunt efectuate astfel de controale, cetățenii UE pot prezenta pașaportul sau 
cartea de identitate.

Conform informațiilor furnizate de petiționar, se pare că, în cazul de față, încălcarea 
drepturilor UE ale petiționarului nu poate fi atribuită autorităților suedeze (grăniceri), ci 
personalului de securitate de la compania de transport naval.

În principiu, Comisia nu intervine și nu lansează acțiunea în constatarea neîndeplinirii 
obligațiilor împotriva unui stat membru întrucât articolul 258 din tratat se aplică în principiu 
în cazurile de neîndeplinire de către un stat membru (cu alte cuvinte împotriva măsurilor luate 
de o autoritate publică, dar și împotriva practicilor anumitor organisme private, în anumite 
condiții) a unei obligații în temeiul tratatului. 

Comisia nu are cunoștință de alte reclamații cu privire la această problemă și, prin urmare, nu 
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intenționează să investigheze mai mult acest caz particular. 

Concluzie

Petiționarul a depus, în paralel cu petiția sa, o plângere care a fost înregistrată de către 
Comisie și tratată în conformitate cu procedurile obișnuite. 

Petiționarul a fost informat cu privire la cele de mai sus și la faptul că serviciile Comisiei nu 
au putut să continue să investigheze cazul. Petiționarul a fost, de asemenea, informat că poate 
fi în interesul său să afle dacă există căi de recurs disponibile la nivel național și să facă uz de 
ele. Având în vedere că reclamantul nu a adus la cunoștința serviciilor Comisiei niciun 
element nou care ar fi putut să le permită să stabilească o încălcare a legislației UE din partea 
autorităților suedeze, cazul a fost închis.


