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Utskottet för framställningar

20.2.2009

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0063/2008 ingiven av Judith Hejda (österrikisk medborgare), om 
problem som uppstått vid Frankrikes tillämpning av direktiv 2004/38/EG om
unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och 
uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hävdar att de franska myndigheterna hindrar henne från att utöva sin rätt till fri 
rörlighet och därmed bryter mot direktiv 2004/38/EG. Framställaren har bott och arbetat i 
Frankrike sedan 2006 och uppger att de franska myndigheterna vägrade bevilja hennes make 
femårigt uppehållstillstånd, vilket han enligt henne har rätt till i egenskap av familjemedlem 
till en EU-medborgare. Han har istället fått ett tillstånd som bara gäller för några månader. 
Det största problemet är att han på grund av detta inte kan söka arbete. Framställaren klagar 
även på att de franska myndigheterna är krångliga och onödigt byråkratiska.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 24 juni 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 februari 2009.

Framställaren hävdar att de franska myndigheterna har handlat i strid med direktiv 
2004/38/EG1 genom att vägra att ge hennes man ett femårigt uppehållskort för en 
unionsmedborgares familjemedlem, vilket hon anser att han har rätt till.

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras 
familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, EUT L 158, 
30.4.2004.
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Kommissionen har redan granskat detta fall i samband med ett klagomål (registrerat under 
nr 2008/4432) som framställaren ingav till Europeiska kommissionen den 21 januari 2008. 

Enligt artikel 11.1 i direktivet ska uppehållskortet för en unionsmedborgares familjemedlem 
vara giltigt i fem år från dagen för utfärdandet eller under den beräknade tiden för 
unionsmedborgarens vistelse om denna inte överstiger fem år. I princip beror rätten till 
uppehållstillstånd för en familjemedlem från ett tredjeland på unionsmedborgarens planerade 
vistelsetid i värdmedlemsstaten.

För att följa bestämmelserna i direktiv 2004/38/EG antog Frankrike en lag om inresa och 
vistelse för utlänningar och asylrätt (Ceseda), ändrad genom dekret 2007/371 av 
den 21 mars 2007. Artikel R-121-13 (4) i den akten införlivar på ett korrekt sätt artikel 11.1 i 
direktivet.

Kommissionen fann att den franska lagstiftningen om uppehållskort för en 
unionsmedborgares familjemedlem överensstämde med direktiv 2004/38/EG och svarade 
klaganden/framställaren den 17 oktober 2008 och informerade henne om att kommissionen 
tänkte föreslå att ärendet avslutades.

Framställarens planerade vistelsetid i Frankrike är endast ett år, eftersom hennes 
anställningskontrakt är knutet till längden på ett skolår (från den 1 oktober till 
den 30 september). 

Med hänsyn till att framställarens makes rätt till bosättning enligt direktiv 2004/38/EG är 
knuten till hennes rätt till bosättning kunde de franska myndigheterna endast utfärda ett 
ettårigt uppehållskort till honom som en unionsmedborgares familjemedlem.

Om framställaren hade haft ett tillsvidarekontrakt skulle hennes make haft rätt att få ett 
femårigt uppehållskort.

Kommissionen tänker föreslå att framställarens klagomål avslutas vid nästa berörda 
överträdelsesammanträde.
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