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Dotyczy: Petycji 0063/2008, którą złożyła Judith Hejda (Austria), w sprawie 
problemów wynikających z wdrożenia we Francji dyrektywy 2004/38/WE 
w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego 
przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję twierdzi, że francuskie władze uniemożliwiają jej korzystanie z prawa do 
swobodnego przemieszczania się, tym samym naruszając dyrektywę 2004/38/WE. Składająca 
petycję, która mieszka i pracuje we Francji od 2006 r., wskazuje na fakt, że francuskie władze 
odmówiły wydania jej małżonkowi pięcioletniego zezwolenia na pobyt, do którego według 
składającej petycję jest on uprawniony jako członek rodziny obywatela Unii Europejskiej. Za 
to udzielono mu zezwolenia ważnego jedynie przez kilka miesięcy. Największym problemem, 
będącym rezultatem tej sytuacji, jest to, że nie może on szukać pracy. Składająca petycję 
sprzeciwia się także obstrukcjonizmowi i niepotrzebnej biurokracji ze strony francuskich 
władz.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 24 czerwca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 lutego 2009 r.

Składająca petycję twierdzi, że francuskie władze działają niezgodnie z dyrektywą 
2004/38/WE1, odmawiając wydania jej mężowi pięcioletniej karty pobytowej członka rodziny 
                                               
1 Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa 
obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium 
państw członkowskich, Dz.U. L 158 z 30 kwietnia 2004 r.
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obywatela Unii, do której jej zdaniem jest on uprawniony.

Komisja analizowała już tę sprawę w kontekście skargi (zarejestrowanej pod numerem 
2008/4432), złożonej przez Judith Hejdę w Komisji Europejskiej dnia 21 stycznia 2008 r.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 wspomnianej dyrektywy karta pobytowa członka rodziny jest ważna 
przez pięć lat od dnia wydania lub przez przewidywany okres pobytu obywatela Unii, jeżeli 
okres ten jest krótszy niż pięć lat. W zasadzie prawo pobytu członka rodziny będącego 
obywatelem państwa trzeciego zależy od przewidywanego okresu pobytu obywatela Unii 
w przyjmującym państwie członkowskim.

W celu wykonania przepisów dyrektywy 2004/38/WE władze francuskie wprowadziły 
w życie ustawę o wjeździe i pobycie cudzoziemców oraz o prawie do azylu (CESEDA), 
zmienioną rozporządzeniem 2007/371 z dnia 31 marca 2007 r. Artykuł R-121-13 ust. 4 tego 
dokumentu prawidłowo dokonuje transpozycji art. 11 ust. 1 dyrektywy.

Komisja stwierdziła, że francuskie ustawodawstwo dotyczące karty pobytowej członka 
rodziny obywatela Unii jest zgodne z dyrektywą 2004/38 i w dniu 17 października 2008 r. 
udzieliła odpowiedzi skarżącej/składającej petycję, informując ją, że Komisja zaproponuje 
zamknięcie sprawy.

Przewidywany okres pobytu składającej petycję we Francji wynosi jeden rok, ponieważ jej 
umowa o pracę jest związana z czasem trwania roku szkolnego (od 1 października do 
30 września).

Biorąc pod uwagę, że zgodnie z dyrektywą 2004/38 prawo pobytu męża składającej petycję 
jest związane z jej prawem pobytu, władze francuskie mogły wydać mu jedynie kartę 
pobytową członka rodziny obywatela UE ważną przez jeden rok.

Gdyby składająca petycję miała umowę o pracę na czas nieokreślony, jej mąż miałby prawo 
do uzyskania karty pobytowej ważnej przez pięć lat.

Komisja zamierza zaproponować umorzenie skargi złożonej przez Judith Hejdę na następnym 
odnośnym posiedzeniu dotyczącym uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego.
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