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Tárgy: A Judith Hejda, osztrák állampolgár által benyújtott 0063/2008. számú 
petíció az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén 
történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK 
irányelv Franciaország általi végrehajtásából eredő problémákról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy a francia hatóságok akadályozzák a mozgás szabadságához 
való jogának gyakorlásában, ezzel megsértve a 2004/38/EK irányelvet. A petíció benyújtója, 
aki 2006. óta Franciaországban él és dolgozik, kifejti, hogy a francia hatóságok nem adták 
meg házastársának az öt évre szóló tartózkodási engedélyt, amire – a petíció benyújtója 
szerint – férje egy uniós polgár családtagjaként jogosult lenne. A férfi ehelyett csak egy 
néhány hónapig érvényes engedélyt kapott. A legnagyobb probléma viszont az, hogy 
házastársa így nem tud munkát keresni. A petíció benyújtója emellett az ügymenet 
akadályozásával és indokolatlan bürokráciával vádolja a francia hatóságokat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. június 24. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. február 20.
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A petíció benyújtójának állítása szerint a francia hatóságok a 2004/38/EK1 irányelvvel 
ellentétesen jártak el, amikor megtagadták férjétől az öt évre szóló tartózkodási kártyát, 
amelyre – a petíció benyújtója szerint – férje egy uniós polgár családtagjaként jogosult lenne.

A Bizottság korábban már elemezte a szóban forgó esetet azzal a panasszal összefüggésben
(nyilvántartási szám: 2008/4432), amelyet a petíció benyújtója 2008. január 21-én nyújtott be 
az Európai Bizottsághoz. 

Az irányelv 11. cikkének (1) bekezdése szerint egy uniós polgár családtagja számára kiállított
tartózkodási kártya a kiállítás napjától számított öt évig, vagy – ha az öt évnél rövidebb – az 
uniós polgár tartózkodásának előrelátható időtartamáig érvényes. Elviekben tehát a harmadik 
országbeli családtag tartózkodási joga az uniós polgár fogadó tagállamban való 
tartózkodásának előrelátható időtartamától függ.

A 2004/38/EK irányelv rendelkezéseinek való megfelelés érdekében Franciaország hatályba 
léptette a 2007. március 21-i 2007/371. sz. rendelettel módosított, a külföldiek belépésére, 
tartózkodására és menedékjogára vonatkozó törvényt (CESEDA). A szóban forgó szöveg R-
121-13 cikkének (4) bekezdése megfelelően ülteti át az irányelv 11. cikkének (1) bekezdését.

A Bizottság megállapította, hogy az uniós polgárok családtagjai számára kiállított
tartózkodási kártyára vonatkozó francia jogszabály összhangban áll a 2004/38/EK
irányelvvel, és 2008. október 17-én válaszolt a panaszosnak/a petíció benyújtójának, 
tájékoztatva őt arról, hogy a Bizottság javasolni fogja az ügy lezárását.

A petíció benyújtójának franciaországi tartózkodása előreláthatólag csupán egy év, mivel 
munkaszerződése a tanév hosszához igazodik (október 1.–szeptember 30.). 

Tekintettel arra, hogy a 2004/38/EK irányelv értelmében férje tartózkodási joga a petíció 
benyújtójának tartózkodási jogához kapcsolódik, a francia hatóságok csak egy uniós polgár 
családtagját megillető, egy évig érvényes tartózkodási kártyát állíthattak ki számára.

Amennyiben a petíció benyújtója határozatlan idejű szerződéssel rendelkezett volna, férje 
jogosult lett volna az öt évre szóló tartózkodási kártyára.

A Bizottság előreláthatóan a következő vonatkozó, jogsértéssel foglalkozó ülés alkalmával 
javasolni fogja a petíció benyújtója által előterjesztett panasz lezárását.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 2004/38/EK irányelve az Unió polgárainak és 
családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, HL L 158., 
2004.4.30.
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