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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1541/2012 adresată de Nicholas Crossin, de cetățenie irlandeză și 
britanică, privind presupusa încălcare de către autoritățile franceze a 
Directivei 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul 
statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, cetățean irlandez și britanic cu domiciliul în Franța de la 26 ianuarie 2012, 
subliniază faptul că soția sa, din Singapore, a solicitat în aprilie 2012 schimbarea statutului 
său din cel de vizitator în cel de rezident. Cererea sa a fost respinsă de două ori (iulie 2012 și 
noiembrie 2012). Autoritățile au confirmat primirea cererii de eliberare a permisului de ședere 
(„récépissé de demande de carte de séjour”), informând cuplul că soția petiționarului nu are 
dreptul de a lucra în Franța. Cel de-al treilea răspuns, trimis în ianuarie 2013, nu a mai 
conținut aceasta indicație. 

În plus, autoritățile au solicitat o cantitate excesivă de documente suplimentare, fără a ține 
cont de lista exhaustivă de la articolul 10 alineatul (2) din directivă. De asemenea, au impus 
cuplului plata unei taxe de 106 EUR, indicând faptul că permis de ședere va fi valabil numai 
un an, în timp ce directiva specifică faptul că permisele de ședere ar trebui să fie valabile timp 
de cinci ani și eliberate în mod gratuit. Petiționarul are obiecții cu privire la modul în care 
autoritățile franceze pun în aplicare directiva, indicând faptul că numeroși cetățeni ai Uniunii 
și familiile acestora întâmpină dificultăți similare și solicitând Parlamentului European să 
raporteze problema de urgență Comisiei Europene, în vederea remedierii acesteia.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 7 mai 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 septembrie 2013

Petiționarul a transmis direct Comisiei o plângere privind dificultățile întâlnite în Franța în 
noiembrie 2012.
Faptele cazului ridicau un anumit număr de probleme referitoare la aplicarea 
Directivei 2004/38/CE1 în Franța, în special cu privire la următoarele dispoziții:
– articolul 8 prevede formalitățile administrative în sarcina cetățenilor Uniunii care nu se 
supun obligației de a deține un permis de ședere și care nu pot fi obligați, după caz, decât să se 
înregistreze; 
– articolul 9 privind formalitățile administrative în sarcina membrilor de familie care nu sunt 
resortisanți ai unui stat membru pentru a obține un permis de ședere pentru un membru de 
familie al unui cetățean al Uniunii; 
– articolul 10 precizează condițiile de eliberare a permisului de ședere, emis cel mai târziu la 
șase luni de la depunerea cererii, și enumeră documentele care trebuie prezentate (pașaport 
valabil, dovada legăturii de rudenie și dovada de ședere în statul membru a cetățeanului 
Uniunii); 
– articolul 11 alineatul (1) specifică faptul că permisele de ședere eliberate unui membru de 
familie al unui cetățean al Uniunii sunt valabile pentru o perioadă de cinci ani sau pentru o 
perioadă care corespunde perioadei de ședere preconizate a cetățeanului european, dacă 
aceasta este mai mică de cinci ani; 
– articolul 23 declară că membrii de familie ai cetățeanului Uniunii au dreptul de a munci; 
– în sfârșit, articolul 25 alineatul (2) prevede că, în conformitate cu directiva, permisele de 
ședere sunt eliberate gratuit sau în schimbul unei taxe care nu depășește taxa solicitată 
resortisanților pentru eliberarea unor documente similare.

În aprilie 2013, Comisia a contactat autoritățile franceze, solicitându-le observațiile lor cu 
privire la compatibilitatea procedurii urmate în cazul petiționarului cu dispozițiile sus-
menționate. Autoritățile respective au răspuns în iunie 2013.
Autoritățile franceze au explicat că, deși legea franceză prevedea o obligație de înregistrare, 
modalitățile sale de aplicare nu au fost niciodată adoptate. Prin urmare, cetățenii Uniunii nu se 
supun în Franța niciunei obligații administrative pentru perioade de ședere mai mari de trei 
luni.
În ceea ce privește termenul de eliberare a permisului de ședere pentru un membru de familie, 
autoritățile franceze au răspuns că anumite prefecturi se confruntau cu un aflux de cereri, cum 
ar fi Prefectura din Paris, ceea ce explică întârzierea convocărilor, acordate în mod normal 
într-o lună. În opinia lor, cazul petiționarului este un caz izolat.
În ceea ce privește justificarea refuzului de eliberare a permisului cu ocazia primelor două 
convocări, se indică faptul că justificarea dată în scris era de fiecare dată lipsa de dovezi cu 
privire la prezența în Franța a petiționarului, cetățean european deținător al dreptului la liberă 
circulație. Această justificare ar explica, de asemenea, documentele solicitate cu ocazia 
procedurii. Totuși, ancheta administrativă propusă nu ar fi fost deschisă întrucât ea s-a dovedit 
a fi inutilă. 
                                               
1 DIRECTIVA 2004/38/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 29 aprilie 2004 
privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii 
familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 
64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 
93/96/CEE; JOUE L 158, pp. 77-123.
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Ele subliniază că directivele trimise prefecturilor indică în mod clar faptul că tipul de viză sau 
chiar o viză expirată nu poate justifica în niciun caz neeliberarea unui permis de ședere pentru 
un membru de familie al unui cetățean al Uniunii. De asemenea, aceste directive precizează că 
membrii de familie ai unui cetățean al Uniunii au dreptul de a desfășura o activitate 
profesională în Franța. Totuși, dreptul la ședere trebuie stabilit înainte ca solicitantul să poată 
desfășura o activitate.

Ele afirmă că cererea de a achita o taxă de 106 de euro era eronată și că a fost remediată. 
Membrii de familie ai unui cetățean al Uniunii nu sunt supuși niciunei taxe pentru obținerea 
unui permis de ședere în Franța. 
În ceea ce privește durata valabilității permisului, autoritățile franceze au explicat că este 
vorba despre o problemă tehnică soluționată ca urmare a unei schimbări de aplicație 
informatică.

Ele au confirmat că soția petiționarului ar primi un permis de ședere cu o durată de 
valabilitate de cinci ani.

Concluzii
În general, răspunsul autorităților franceze este satisfăcător pentru petiționar, iar Comisia îl va 
informa direct cu privire la conținutul său.


