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Subiect: Petiția nr. 0528/2020, adresată de T.M., de cetățenie germană, privind 
permisele de ședere pentru membrii de familie ai personalului UE care nu 
sunt resortisanți ai unui stat membru al UE

1. Rezumatul petiției

Petiționarul afirmă că membrilor personalului UE și membrilor familiilor acestora le sunt 
eliberate permise de ședere de către statul membru gazdă sau statul membru în care se stabilesc 
sau în care lucrează, sub forma unei cărți de identitate speciale, care permite să se dovedească 
mai ușor acest statut la intrare și în timpul șederii lor în statul membru în cauză. Deținerea 
acestei cărți de identitate împiedică eliberarea unui permis de ședere pentru membrii de familie 
proveniți din țări terțe în temeiul articolului 10 din Directiva 2004/38/CE. În cazul unei 
deplasări private către un alt teritoriu suveran, membrii de familie din țări terțe care nu pot 
prezenta decât cartea de identitate respectivă nu sunt scutiți de obligația de a deține viză. 
Această problemă nu apare dacă personalul UE locuiește cu familia într-un alt stat decât statul 
emitent sau într-un stat care aplică directiva sau dacă statul de stabilire este o țară terță și toate 
persoanele locuiesc pe teritoriul Uniunii sau într-un stat care aplică directiva. Nu există rațiuni 
obiective pentru aceste diferențe. În opinia petiționarului, este necesar un regulament uniform 
la nivelul UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 iulie 2020. Comisia a fost invitată să ofere informații [articolul 227 
alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 8 decembrie 2020

În conformitate cu articolul 5 din Directiva 2004/38/CE1, membrii de familie ai cetățenilor UE 

1 Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă 



PE662.070v01-00 2/3 CM\1220494RO.docx

RO

care nu au cetățenia unui stat membru și care și-au exercitat dreptul la liberă circulație sunt 
scutiți de obligația de a obține o viză atunci când călătoresc într-un stat membru al UE dacă 
dețin un permis de ședere valabil, așa cum se menționează la articolul 10 din directivă.

În conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Codul frontierelor Schengen2, 
resortisanții țărilor terțe trebuie să fie în posesia unei vize valabile atunci când intră în spațiul 
Schengen, cu excepția cazului când respectivii resortisanți sunt titulari ai unui permis de ședere 
valabil sau ai unei vize de lungă ședere valabile.

În sensul Codului frontierelor Schengen, termenul „permis de ședere” se referă la permisele de 
ședere eliberate în conformitate cu modelul uniform prevăzut de Regulamentul 1030/2020 al 
Consiliului3 și la permisele de ședere eliberate în conformitate cu Directiva 2004/38/CE. Aceste 
documente scutesc în mod automat de obligația de a obține viză.

În plus, termenul „permis de ședere” acoperă, de asemenea, toate celelalte documente eliberate 
de un stat membru resortisanților țărilor terțe care autorizează șederea pe teritoriul său și care 
au făcut obiectul unei notificări și al unei publicări ulterioare în conformitate cu articolul 39 din 
Codul frontierelor Schengen.

Documentele eliberate de anumite state membre angajaților organizațiilor internaționale, cum 
ar fi instituțiile Uniunii, și membrilor familiilor acestora sunt, de regulă, documente care se 
încadrează în această categorie. De exemplu, Germania a notificat permisele intitulate 
„Sonderausweis IO”, care sunt eliberate membrilor organizațiilor internaționale și membrilor 
familiilor acestora. 

Țările de Jos au notificat un document similar, intitulat „Het Geprivilegeerdendocument”, care 
este eliberat unui grup de „persoane privilegiate” formate din membri ai corpului diplomatic, 
ai corpului consular și ai anumitor organizații internaționale, precum și membri ai familiilor 
acestora. În petiție, petiționarul nu face referire la un anumit stat membru. 

Titularii unui astfel de document ar trebui, prin urmare, să fie scutiți de obligația de a deține o 
viză, atunci când acest lucru este necesar în temeiul Regulamentului 2018/1806 al Consiliului4, 
astfel cum a fost modificat.

Eliberarea acestor documente speciale este în conformitate cu articolul 11 din Protocolul (nr. 
7) privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, conform căruia funcționarii și alți agenți 
ai Uniunii, împreună cu soții/soțiile lor și cu membrii de familie aflați în întreținerea lor, nu 
sunt supuși restricțiilor de imigrare sau formalităților de înregistrare a străinilor. 

circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de 
modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE, JO L 158, 30 aprilie 
2004, p. 77.
2 Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul 
Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), JO L 77, 
23.3.2016, p. 1.
3 Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis 
de ședere pentru resortisanții țărilor terțe, JO L 157, 15.6.2002, p. 1.
4 Regulamentul (UE) 2018/1806 din 14 noiembrie 2018 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți 
trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați 
de această obligație, JO L 303, 28.11.2018, p. 39.
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Cetățenii UE care intră sub incidența protocolului sau membrii familiilor acestora pot alege să 
facă uz de drepturile (și obligațiile, în special în ceea ce privește eventualele cerințe de 
înregistrare) acordate prin Directiva 2004/38/CE. Totuși, în cazul în care cetățeanul UE sau 
membrii familiei sale care intră în domeniul de aplicare al protocolului ar dori să beneficieze 
de privilegiile acordate de protocol, în special de scutirea de la obligațiile de înregistrare, se vor 
aplica normele respective.

Concluzii

Având în vedere cele de mai sus, Comisia nu consideră că este necesar să ia măsuri.


