
CM\1006108LT.doc PE521.572v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

20.9.2013

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1541/2012 dėl Prancūzijos valdžios institucijų tariamai pažeistos
Direktyvos 2004/83/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai 
judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, kurią pateikė Airijos ir 
Jungtinės Karalystės pilietis Nicholas Crossin

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, Airijos ir Jungtinės Karalystės pilietis, nuo 2012 m. sausio 26 d. 
gyvenantis Prancūzijoje, pažymi, kad iš Singapūro kilusi jo sutuoktinė 2012 m. balandžio 
mėn. pateikė prašymą pakeisti jos statusą iš lankytojos į gyventojos. Jos prašymas buvo du 
kartus (2012 m. liepos mėn. ir 2012 m. lapkričio mėn.) atmestas. Valdžios institucijos 
patvirtino, kad gavo prašymą išduoti leidimą gyventi (pranc. récépissé de demande de carte 
de séjour), ir pranešė porai, kad peticijos pateikėjo sutuoktinė neturi teisės dirbti Prancūzijoje.
Trečiajame gavimo patvirtinime, išsiųstame 2013 m. sausio mėn., tai nebebuvo minima.

Negana to, valdžios institucijos, nepaisydamos direktyvos 10 straipsnio 2 dalyje pateikto 
išsamaus sąrašo, reikalavo nepagrįstai daug papildomų dokumentų. Jos taip pat nustatė, kad 
pora turi sumokėti 106 EUR mokestį ir kad leidimas gyventi galios tik vienus metus, nors 
direktyvoje nustatyta, kad leidimai gyventi turėtų galioti penkerius metus ir turėtų būti 
išduodami nemokamai. Peticijos pateikėjas prieštarauja tam, kaip Prancūzijos valdžios 
institucijos įgyvendina direktyvą, pažymi, kad panašių sunkumų patiria daugybė ES piliečių ir 
jų šeimos narių, ir primygtinai ragina Europos Parlamentą skubiai perduoti šį klausimą 
svarstyti Europos Komisijai, kad būtų galima ištaisyti padėtį.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. gegužės 7 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).
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3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugsėjo 20 d.

„Peticijos pateikėjas Komisijai tiesiogiai atsiuntė skundą dėl sunkumų, kuriuos jis 
Prancūzijoje patyrė 2012 m. lapkričio mėn.
Dėl peticijoje nurodytų faktų kilo tam tikrų klausimų, susijusių su Direktyvos 2004/38/EB1

taikymu Prancūzijoje, visų pirma su šiomis nuostatomis:
– 8 straipsniu, kuriame aptariami administraciniai formalumai, taikomi Sąjungos piliečiams, 
kurie neprivalo gauti leidimo gyventi kortelės ir prireikus gali būti įpareigoti tik 
užsiregistruoti; 
– 9 straipsniu, kuriame nustatomi administraciniai formalumai, taikomi šeimos nariams, kurie 
nėra valstybės narės piliečiai, siekiant gauti Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi 
kortelę; 
– 10 straipsniu, kuriame patikslinamos leidimo gyventi kortelių išdavimo sąlygos (kortelės 
išduodamos ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos) ir pateikiamas 
dokumentų, kurie turi būti pateikti, sąrašas (galiojantis pasas, dokumentas, kuriuo 
patvirtinami šeimyniniai santykiai, ir Sąjungos piliečio gyvenimo valstybėje narėje įrodymas); 

– 11 straipsnio 1 dalimi, kurioje nurodoma, kad Sąjungos piliečio šeimos nariui išduota 
leidimo gyventi kortelė galioja penkerius metus arba numatomą Sąjungos piliečio gyvenimo 
šalyje laikotarpį, jei šis laikotarpis trumpesnis nei penkeri metai; 
– 23 straipsniu, kuriame nurodoma, kad Sąjungos piliečio šeimos nariai turi teisę dirbti; 
– ir galiausiai 25 straipsnio 2 dalimi, kurioje nustatyta, kad pagal direktyvą kortelės 
išduodamos nemokamai arba už mokestį, neviršijantį nustatyto šalies piliečiams už panašių 
dokumentų išdavimą.
Komisija 2013 m. balandžio mėn. kreipėsi į Prancūzijos valdžios institucijas ir paprašė 
pateikti pastabas dėl to, ar procedūra, vykdyta peticijos pateikėjo atveju, suderinama su 
nurodytomis nuostatomis. Šios institucijos atsakymą pateikė 2013 m. liepos mėn.

Prancūzijos valdžios institucijos paaiškino, kad, nors Prancūzijos įstatyme nurodyta prievolė 
užsiregistruoti, šios prievolės taikymo taisyklės niekada nebuvo priimtos. Taigi nuo šiol 
Sąjungos piliečiams Prancūzijoje netaikomas joks administracinis reikalavimas, jeigu jie 
gyvena šalyje ilgiau negu tris mėnesius.

Dėl šeimos nariui išduodamos kortelės išdavimo termino Prancūzijos valdžios institucijos 
atsakė, kad kai kuriose prefektūrose, pavyzdžiui, Paryžiaus prefektūroje, buvo pateikta daug 
prašymų, todėl kvietimo atvykti reikėjo laukti ilgai (paprastai jis pateikiamas per mėnesį). Jos 
teigia, kad peticijos pateikėjo atvejis yra vienintelis.

Pagrįsdamos atsisakymą išduoti kortelę du pirmuosius kartus, Prancūzijos valdžios 
institucijos nurodo, kad raštu pateiktame pagrindime abu kartus minima, jog trūksta įrodymo, 
kad peticijos pateikėjas – Sąjungos pilietis, turintis teisę laisvai judėti, – yra Prancūzijoje. 
Taigi iš šio pagrindimo aišku, kodėl vykdant procedūrą buvo prašoma pateikti dokumentus. 
Tačiau pasiūlytas administracinis tyrimas nebuvo pradėtas, nes pasirodė nenaudingas. 

                                               
1 2004 m. balandžio 29 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2004/38/EB dėl Sąjungos 
piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą 
(EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinanti Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 
75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB; ESOL L 158, p. 77–123.
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Jos pabrėžia, kad prefektūroms pateiktuose nurodymuose aiškiai nustatyta, jog neišduoti 
Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi kortelės jokiu būdu negalima remiantis vizos 
tipu arba net ir tuo, kad viza nebegalioja. Šiuose nurodymuose taip pat patikslinama, kad 
Sąjungos piliečio šeimos nariai turi teisę dirbti Prancūzijoje. Tačiau prašančiajam asmeniui 
pirmiausia turi būti suteikta teisė gyventi ir tik tada jis gali pradėti dirbti.
Prancūzijos valdžios institucijos tvirtina, kad prašymas sumokėti 106 EUR mokestį buvo 
neteisingas ir klaida ištaisyta. Siekiant gauti leidimo gyventi Prancūzijoje kortelę, Sąjungos 
piliečio šeimos nariams nereikia mokėti jokio mokesčio. 

Dėl kortelės galiojimo trukmės Prancūzijos valdžios institucijos paaiškino, kad tai buvo 
techninė problema, išspręsta pakeitus kompiuterinę programą.

Jos patvirtino, kad peticijos pateikėjo sutuoktinė gaus penkerius metus galiojančią leidimo 
gyventi kortelę.

Išvada
Prancūzijos valdžios institucijų atsakymas apskritai priimtinas peticijos pateikėjui ir Komisija 
jam tiesiogiai praneš apie atsakymo turinį.“


