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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0063/2008, внесена от Judith Hejda, с австрийско гражданство, 
относно проблеми във връзка с прилагането от страна на Франция на 
Директива 2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и на 
членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на 
територията на държавите-членки

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията твърди, че френските органи ѝ пречат да упражни правото 
си на свободно движение, като по този начин нарушават Директива 2004/38/ЕО. 
Вносителката на петицията, която живее и работи във Франция от 2006 г. насам, 
посочва, че френските органи са отказали да издадат на нейния съпруг разрешение за 
пребиваване за срок от пет години, на което, според вносителката на петицията, той 
има право като член на семейство на гражданин на Европейския съюз. Вместо това му е 
издадено разрешение, което има валидност само няколко месеца. Основният проблем в 
резултат от това е, че той е лишен от възможността да си търси работа. Вносителката на 
петицията възразява също срещу обструкционисткото поведение и излишната 
бюрокрация от страна на френските органи.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 юни 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 20 февруари 2009 г.

Вносителката твърди, че френските органи са действали в нарушение на Директива 
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2004/38/ЕО1 като са отказали да издадат на съпруга ѝ разрешение за пребиваване за 
срок от пет години, на което, според вносителката на петицията, той има право като 
член на семейство на гражданин на Европейския съюз.

Комисията вече е разглеждала случая в контекста на жалба (регистрирана под номер 
2008/4432), подадена от вносителката в Европейската комисия на 21 януари 2008 г.

Съгласно член 11, параграф 1 от директивата, разрешение за пребиваване на член на 
семейството на гражданин на ЕС важи за срок от пет години от датата на издаване или 
за предвидения срок на пребиваване на гражданина на ЕС, ако този период е по-кратък
от пет години. По принцип, правото на пребиваване на гражданин на трета страна, 
който е член на семейство на гражданин на ЕС, зависи от предвидения срок на 
пребиваване на гражданина на ЕС в държавата-членка домакин.

За да спази разпоредбите на Директива 2004/38/ЕО, Франция въведе Кодекса за влизане 
и престой на чужденци и за правото на убежище (CESEDA), изменен с Указ 2007/371 
от 21 март 2007 г. Член R-121-13, параграф 4 от текста транспонира правилно член 11, 
параграф 1 от директивата.
Комисията установи, че френското законодателство във връзка с разрешенията за 
пребиваване на членове на семействата на граждани на ЕС е съгласувано с Директива 
2004/38 и отговори на тъжителя/вносителката на петицията на 17 октомври 2008 г., като 
я информира, че Комисията ще предложи да се приключи разглеждането на случая.

Предвиденият период на престой на вносителката във Франция е само една година, тъй 
като трудовият ѝ договор е обвързан с продължителността на една учебна година (от 1 
октомври до 30 септември).

Като се има предвид, че съгласно Директива 2004/38, правото на пребиваване на 
съпруга на вносителката е свързано с нейното право на пребиваване, френските власти 
могат да му издадат единствено разрешение за пребиваване като член на семейство на 
гражданин на ЕС за срок от една година.

Ако вносителката имаше безсрочен договор, съпругът ѝ щеше да има правото да 
получи разрешение за пребиваване за срок от пет години.

На следващото заседание във връзка с нарушенията, Комисията възнамерява да 
предложи да се приключи разглеждането на жалбата, подадена от вносителката.

                                               
1 Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на 
граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на 
територията на държавите-членки, ОВ L 158 от 30 април 2004 г.
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