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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. <NPET>1137/2007,adresată de Adebayo Kelly, de naționalitate 
britanică, privind respingerea unei cereri de viză

1. Rezumatul petiției

Petiționara, resortisant britanic rezident în Irlanda împreună cu soțul de naționalitate nigeriană
care a primit un permis de ședere pentru o perioadă de cinci ani, precizează că, în momentul 
depunerii cererii pentru obținerea unei vize pentru Belgia la 29 august 2007, aceasta a fost 
informată de către personalul ambasadei că cererea sa nu a fost admisă, întrucât soțul acesteia 
avea nevoie de o viză pentru a se întoarce în Irlanda. Funcționarii ambasadei au refuzat să 
elibereze viza, în ciuda faptului că petiționarul a furnizat toată documentația necesară.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 martie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 septembrie 2008.

Petiționara, resortisant britanic rezident în Irlanda împreună cu soțul de naționalitate 
nigeriană,  susține că Ambasada Belgiei a respins cererea de viză a soțului ei în august 2007 
pe motiv că acesta avea nevoie de o nouă viză pentru a se întoarce în Irlanda. Autoritățile 
belgiene au cerut solicitantului să trimită alăturat cererii sale un bilet de avion și o rezervare la 
hotel, iar apoi au refuzat să-i elibereze viza.

Conform Directivei 2004/38/CE, membrii familiei au dreptul de a însoți sau de a se reuni cu 
un alt membru al familiei care este cetățean UE, într-un stat membru diferit față de cel al cărui
resortisant este cetățeanul UE. Acest drept rezultă din legătura de familie cu persoana care 
este cetățean UE.
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Conform articolului 5 alineatul (2) din directivă, statele membre cărora li se aplică 
Regulamentul (CE) nr. 539/2001, cum ar fi Belgia, pot, atunci când cetățeanul european își 
exercită dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul lor, să solicite membrului familiei 
care este resortisant al unei țări terțe să aibă o viză de intrare în conformitate cu regulamentul. 

Astfel cum a fost confirmat de către Curtea Europeană de Justiție1, membrii familiei nu au 
doar dreptul de a intra pe teritoriul statului membru, ci și de a obține o viză de intrare în acest 
scop. Statele membre trebuie să acorde acestor persoane orice facilitate în vederea obținerii 
vizelor necesare, care vor trebui acordate gratuit, în cel mai scurt termen și pe baza unei 
proceduri accelerate.

Deoarece acest drept rezultă exclusiv din legăturile de familie, statul membru gazdă poate 
solicita membrilor de familie care depun cerere pentru obținerea unei vize să prezinte 
pașaportul și o dovadă a legăturilor familiale. Nu se pot solicita alte documente cum ar fi 
dovadă privind domiciliul în perioada șederii, dovada resurselor financiare suficiente, 
scrisoare de invitație sau bilet de întoarcere.

Articolul 5 alineatul (2) din directivă prevede că deținerea permisului de ședere valabil 
menționat la articolul 10 îi scutește de obligația de a obține o viză pe membrii familiei unui 
cetățean european care sunt resortisanți ai unei țări terțe și care doresc să-l însoțească sau să se 
reunească cu acesta într-un stat membru diferit față de cel al cărui resortisant este cetățeanul 
UE.

Petiționara susține că soțul ei este în posesia unui astfel de permis de ședere, emis de 
autoritățile irlandeze. Ca atare, soțul nu ar avea nevoie de viză de intrare pentru a călători 
împreună cu petiționara în Belgia sau pentru a i se alătura acesteia acolo.

De asemenea, soțul nu ar avea nevoie de o viză de întoarcere în Irlanda deoarece are deja un 
permis de ședere în Irlanda valabil pentru cinci ani de zile.

Deoarece petiția pare să fie doar un caz izolat de aplicare incorectă a normelor comunitare de 
către autoritățile naționale, cea mai eficientă cale de atac este contactarea rețelei SOLVIT2. 
SOLVIT este o rețea online de soluționare a problemelor prin care statele membre ale UE 
conlucrează în vederea rezolvării problemelor concrete care se ivesc din cauza aplicării 
incorecte a legislației pieței interne de către autoritățile publice. Centrele SOLVIT fac parte 
din administrația națională și sunt dedicate furnizării de soluții reale la probleme reale, într-un 
termen limită scurt de doar zece săptămâni. SOLVIT este un serviciu gratuit. 

Dacă problema va rămâne nerezolvată sau dacă petiționara va considera că soluția propusă nu 
poate fi acceptată, aceasta are dreptul să înainteze o plângere oficială3 către Comisia 
Europeană.

                                               
1 Hotărârea Curții din 31 ianuarie 2006 în cauza C-503/03 Comisia contra Spaniei (Rec. 2006, p. I-1097)

2 Detalii suplimentare privind rețeaua SOLVIT sunt disponibile la http://ec.europa.eu/solvit.

3 http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm
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