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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0063/2008, της Judith Hejda, αυστριακής ιθαγένειας, σχετικά με 
προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή εκ μέρους της Γαλλίας της 
οδηγίας 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και 
των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα 
στην επικράτεια των κρατών μελών

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι οι γαλλικές αρχές την εμποδίζουν να ασκήσει το δικαίωμά 
της στην ελεύθερη κυκλοφορία, παραβιάζοντας με τον τρόπο αυτόν την οδηγία 2004/38/ΕΚ. 
Η αναφέρουσα, η οποία διαμένει και εργάζεται στη Γαλλία από το 2006, επισημαίνει ότι οι 
γαλλικές αρχές αρνήθηκαν να εκδώσουν στον σύζυγό της πενταετή άδεια παραμονής, την 
οποία, σύμφωνα με την αναφέρουσα, δικαιούται ως μέλος της οικογένειας πολίτη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα, του χορηγήθηκε άδεια που ισχύει για λίγους μόνο μήνες. Το 
μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι, εξαιτίας αυτού, δεν μπορεί να αναζητήσει εργασία. Η 
αναφέρουσα διαμαρτύρεται επίσης για κωλυσιεργία και περιττή γραφειοκρατία εκ μέρους 
των γαλλικών αρχών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Ιουνίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου 2009.

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι οι γαλλικές αρχές ενήργησαν αντίθετα με την οδηγία
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2004/38/ΕΚ1 αρνούμενες να εκδώσουν στον σύζυγό της πενταετή άδεια παραμονής ως μέλος 
της οικογένειας ενός πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο πιστεύει ότι δικαιούται.

Η Επιτροπή έχει ήδη αναλύσει αυτή την υπόθεση στο πλαίσιο μιας καταγγελίας 
(καταχωρημένης με τον αριθμό 2008/4432) την οποία υπέβαλε η αναφέρουσα στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 21 Ιανουαρίου 2008. 

Σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1 της οδηγίας, η διάρκεια ισχύος του δελτίου 
διαμονής  των μελών της οικογένειας ενός πολίτη της Ένωσης είναι πέντε έτη από την 
ημερομηνία χορήγησης ή για την προβλεπόμενη περίοδο παραμονής του πολίτη της Ένωσης, 
εφόσον η εν λόγω περίοδος είναι μικρότερη των πέντε ετών. Καταρχήν, το δικαίωμα 
διαμονής του μέλους οικογένειας που είναι πολίτης τρίτης χώρας εξαρτάται από την 
προβλεπόμενη περίοδο παραμονής του πολίτη της ΕΕ στο κράτος μέλος υποδοχής.

Προκειμένου να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, η Γαλλία έθεσε σε 
ισχύ τον κώδικα για την είσοδο και διαμονή αλλοδαπών και το δικαίωμα ασύλου (CESEDA) 
που τροποποιήθηκε από το διάταγμα 2007/371 της 21ης Μαρτίου 2007. Το άρθρο R-121-13 
(4) αυτού του κειμένου μεταφέρει ορθά το άρθρο 11, παράγραφος 1 της οδηγίας.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η γαλλική νομοθεσία που αφορά την άδεια παραμονής ενός 
μέλους της οικογένειας ενός πολίτη της ΕΕ ήταν σύμφωνη με την οδηγία 2004/38, και 
απάντησε στην αναφέρουσα/καταγγέλουσα στις 17 Οκτωβρίου 2008, ενημερώνοντας την ότι 
η Επιτροπή θα προτείνει την περάτωση της υπόθεσης.

Η προβλεπόμενη περίοδος παραμονής της αναφέρουσας στην Γαλλία είναι μόνο ένα έτος, 
καθώς η σύμβαση απασχόλησής της συνδέεται με τη διάρκεια ενός σχολικού έτους (από την 
1η Οκτωβρίου ως την 30ή Σεπτεμβρίου). 

Δεδομένου ότι σύμφωνα με την οδηγία 2004/38 το δικαίωμα παραμονής του συζύγου της 
αναφέρουσας συνδέεται με το δικό της δικαίωμα παραμονής, οι γαλλικές αρχές θα 
μπορούσαν να του εκδώσουν μόνο άδεια παραμονής διάρκειας ενός έτους ως μέλος της 
οικογένειας ενός πολίτη της ΕΕ.

Αν η αναφέρουσα είχε σύμβαση αορίστου χρόνου, ο σύζυγός της θα είχε το δικαίωμα να 
αποκτήσει πενταετή άδεια παραμονής.

Η Επιτροπή σκοπεύει να προτείνει το κλείσιμο της καταγγελίας που υποβλήθηκε από την 
αναφέρουσα στην επόμενη συνεδρίαση σχετικά με τις παραβάσεις.

                                               
1 Οδηγία 2004/38/ΕΚ  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με 
το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν 
ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, ΕΕ L 158 της 30ής Απριλίου 2004.
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