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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.9.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1541/2012 от Никълас Кросин, (с ирландско и британско 
гражданство) относно предполагаемо нарушаване от страна на френските 
органи 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

Вносителят на петицията, гражданин с ирландско и британско гражданство, който 
живее във Франция от 26 януари 2012 г., уточнява, че неговата съпруга със сингапурски 
произход, е кандидатствала през април 2012 г .  за промяна на нейния статус от 
посетител на пребиваващ. Два пъти (през юли 2012 г. и ноември 2012 г.) нейната молба 
е била отхвърляна. Органите са потвърдили получаване на заявлението за издаване на 
разрешително за пребиваване (récépissé de demande de carte de séjour - получаване на
заявление за издаване на карта за пребиваване), като са информирали семейната 
двойка, че съпругата на вносителя на петицията няма право да работи във Франция. 
Третото писмо, удостоверяващо получаването на заявлението, е било изпратено през 
януари 2013 г. и вече не е съдържало това уточнение. 

Освен това, органите са изискали огромно количество по размер допълнителна 
документация, без да вземат под внимание изчерпателния списък, който се съдържа в 
член 10, параграф 2 на директивата. Също така, органите са наложили такса на 
двойката в размер на 106 евро, с уточнението, че разрешителното за пребиваване ще 
бъде валидно в рамките само на една година, докато директивата гласи, че валидността 
на разрешителните за пребиваване трябва да бъде пет години и те трябва да бъдат 
издавани безплатно. Вносителят на петицията протестира срещу начина, по който 
органите са приложили директивата, като уточнява, че броят на гражданите на ЕС и 
техните семейства, които се изправят срещу подобни трудности е голям. Вносителят 
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призовава Европейския парламент да отнесе незабавно въпроса до Европейската 
комисия, с цел разрешаване на проблема.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 май 2013 г.. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 20 септември 2013 г..

Вносителят на петицията се изпратил пряко на Комисията жалба относно срещнатите 
затруднения във Франция през ноември 2012 г.

Фактите, изложени в петицията, повдигат известен брой въпроси по отношение на 
прилагането на Директива 2004/38/ЕО1 във Франция, в частност по отношение на 
следните разпоредби:
-  член 8, който се отнася за административните формалности за гражданите на Съюза, 
които не подлежат на задължението да притежават карта за пребиваване и от които
може да се изисква единствено, при необходимост, да се регистрират; 
- член 9 относно административните формалности за членовете на семейството, които 
не са граждани на държава членка, за да получат карта за пребиваване като член на 
семейството на гражданин на Съюза; 
- член 10, в който се уточняват редът и условията за издаване на карти за пребиваване, 
което не надхвърля шест месеца след подаването на съответната молба, както и 
списъкът на документите, които трябва да бъдат представени (валиден паспорт,
документ, удостоверяващ съществуването на семейни взаимоотношения и 
доказателство за пребиваването в държавата членка на гражданина на Съюза); 
- член 11, параграф 1, в който се уточнява, че картите за пребиваване, издадени на 
членове на семейството на гражданин на Съюза, е валидна за срок от пет години или за 
планирания срок на пребиваване на гражданина на Съюза, ако последният е по-кратък 
от пет години; 
- член 23, в който се заявява, че членовете на семейството на гражданина на Съюза 
имат право да работят; 
- най-накрая, член 25, параграф 2, който постановява, че картите за пребиваване по 
цитираната директива се издават безплатно или срещу такса, ненадвишаваща таксата, 
налагана на гражданите на държавата за издаването на подобни документи.

През април 2013 г. Комисията се обърна към френските органи с искане да изкажат 
становище относно съвместимостта на процедурата, следвана в случая на вносителя на 
петицията, с цитираните по-горе разпоредби. Съответните органи отговориха през юли 
2013 г.

Френските органи обясниха, че въпреки че френското законодателство предвижда 
задължение за регистриране, редът и условията за неговото прилагане никога не са 
били приети. Поради това, от гражданите на Съюза във Франция не се изискват 
                                               
1 Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото 
на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на 
територията на държавите–членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 
64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 
93/96/ЕИО; Официален вестник L 158, стр. 77—123.
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никакви административни формалности за пребиваване за срок от повече от три 
месеца.

Що се отнася до срока за издаване на картата за пребиваване на член на семейството, 
френските органи отговориха, че някои префектури, като например префектурата на 
Париж, са изправени пред значителен обем искания, което обяснява удължения срок на 
процедурата, която обикновено протича в рамките на един месец.  Органите твърдят, че 
случаят на вносителя на петицията е изолирано явление.
Що се отнася до обосновката на отказа да бъде издадена карта за пребиваване при 
първите две молби, те посочват, че писмената обосновка, дадена и в двата случая, е 
липсата на доказателства за пребиваването във Франция на вносителя на петицията, в 
качеството му на притежател на правото на свободно движение. Тази обосновка би 
обяснила също така, поисканите в хода на процедурата документи. Въпреки това, 
предложеното административно проучване не е проведено, тъй като се е оказало 
ненужно. 

Органите подчертават, че в насоките, изпратени до префектурите, се посочва ясно, че 
видът виза или дори виза с изтекъл срок не могат по никакъв начин да оправдаят 
неиздаването на карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза. 
В посочените насоки се уточнява също така, че членовете на семейството на гражданин 
на Съюза имат право да упражняват професионална дейност във Франция. При все това 
е необходимо правото на пребиваване да бъде установено преди лицето да може да 
упражнява съответната дейност.
Органите заявяват, че искането за заплащане на такса от 106 евро е било неправомерно 
и е било коригирано. От членовете на семейството на гражданин на Съюза не се 
изисква заплащането на каквато и да било такса за получаване на карта за пребиваване 
във Франция. 
Що се отнася до срока на валидност на картата, френските органи са обяснили, че е 
ставало въпрос за технически проблем, който е бил отстранен след смяната на 
съответното компютърно приложение.

Те потвърдиха, че съпругата на вносителя на петицията ще получи карта за 
пребиваване със срок на валидност 5 години.

Заключение
Отговорът на френските органи е като цяло задоволителен за вносителя на петицията и 
Комисията ще го информира непосредствено за неговото съдържание.


