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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 1541/2012, ktorú predkladá Nicholas Crossin, írsky a britský štátny
občan, o údajnom porušení smernice 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich 
rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia 
členských štátov zo strany francúzskych orgánov

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície, írsky a britský štátny občan, ktorý má od 26. januára 2012 pobyt vo 
Francúzsku, uvádza, že jeho manželka pochádzajúca zo Singapuru podala v apríli 2012 
žiadosť s cieľom zmeniť svoj štatút návštevníčky na štatút osoby s pobytom. Jej žiadosť bola 
dvakrát zamietnutá (v júli 2012 a v novembri 2012). Orgány potvrdili prijatie žiadosti 
o povolenie na pobyt (potvrdenie o prijatí žiadosti o vydanie pobytového preukazu) 
a manželský pár informovali, že manželka predkladateľa petície nemá právo pracovať vo 
Francúzsku. V treťom potvrdení o prijatí žiadosti, ktoré bolo zaslané v januári 2013, sa už táto 
informácia neuvádzala. 

Príslušné orgány navyše požadovali nadmerné množstvo dodatočných dokladov nad rámec 
úplného zoznamu uvedeného v článku 10 ods. 2 smernice. Manželskému páru tiež vyrubili 
poplatok vo výške 106 EUR, pričom uviedli, že pobytový preukaz je platný iba jeden rok, 
hoci v smernici sa presne stanovuje, že pobytový preukaz je platný päť rokov a vydáva sa 
bezplatne. Predkladateľ petície protestuje proti spôsobu, akým francúzske orgány vykonávajú 
túto smernicu, pričom uvádza, že mnohí občania Únie a ich rodiny sú konfrontovaní 
s podobnými ťažkosťami, a preto naliehavo žiada Európsky parlament, aby o tejto situácii 
bezodkladne informoval Európsku komisiu, ktorá by ju mala vyriešiť.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 7. mája 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).
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3. Odpoveď Komisie (doručená 20. septembra 2013)

V novembri 2012 poslal predkladateľ petície priamo Komisii sťažnosť týkajúcu sa ťažkostí, 
s ktorými sa stretol vo Francúzsku.
Z informácií uvedených v petícii vyplynulo viacero otázok v súvislosti s uplatňovaním 
smernice 2004/38/ES1 vo Francúzsku, najmä pokiaľ ide o tieto ustanovenia:
– článok 8, ktorým sa upravujú administratívne formality pre občanov Únie, ktorí 
nepodliehajú povinnosti mať pobytový preukaz a na ktorých sa v prípade potreby môže 
vzťahovať len požiadavka registrácie, 
– článok 9 o administratívnych formalitách pre rodinných príslušníkov, ktorí nie sú štátnymi 
príslušníkmi členského štátu, na získanie pobytového preukazu rodinného príslušníka občana 
Únie, 
– článok 10, v ktorom sa presne stanovujú podmienky vydania pobytového preukazu, ktorý sa 
vydáva nie neskôr ako šesť mesiacov od dátumu predloženia žiadosti, a zoznam dokumentov, 
ktoré treba predložiť (platný pas, dôkaz o rodinnom vzťahu a dôkaz o pobyte v členskom štáte 
občana Únie), 
– článok 11 ods. 1, v ktorom sa určuje, že pobytové preukazy rodinného príslušníka občana 
Únie platia päť rokov alebo počas obdobia, ktoré zodpovedá obdobiu pobytu európskeho 
občana, ak je toto obdobie kratšie ako päť rokov, 
– článok 23, v ktorom sa uvádza, že rodinní príslušníci občana Únie majú nárok na prácu, 
– a napokon článok 25 ods. 2, v ktorom sa uvádza, že pobytové preukazy sa podľa smernice 
vydávajú bezplatne alebo za poplatok, ktorý nepresahuje poplatok stanovený pre vlastných 
štátnych príslušníkov na vydanie podobných dokladov.

Komisia sa v apríli 2013 obrátila na francúzske orgány a vyzvala ich na predloženie 
pripomienok k zlučiteľnosti postupu, ktorý bol vykonaný v prípade predkladateľa petície, 
s uvedenými ustanoveniami. Francúzske orgány odpovedali v júli 2013.
Vysvetlili, že hoci vo francúzskych právnych predpisoch existuje požiadavka registrácie, 
nikdy neboli schválené spôsoby jej uplatňovania. Vo Francúzsku teda občania Únie 
nepodliehajú v súvislosti s pobytmi dlhšími ako tri mesiace žiadnej administratívnej 
povinnosti.
Pokiaľ ide o lehotu na vydanie pobytového preukazu rodinného príslušníka, francúzske 
orgány odpovedali, že niektoré prefektúry čelia návalu žiadostí, tak ako prefektúra v Paríži, čo 
vysvetľuje dlhú lehotu na predvolania, ktoré sa zvyčajne vybavujú do jedného mesiaca. 
Tvrdia, že prípad predkladateľa petície je ojedinelý.
Pokiaľ ide o odôvodnenie zamietnutia žiadosti o vydanie preukazu počas prvých dvoch 
predvolaní, francúzske orgány uvádzajú, že v písomnom odôvodnení sa zakaždým 
argumentovalo nedostatočným dôkazom o prítomnosti predkladateľa petície, teda európskeho 
občana s právom na voľný pohyb, vo Francúzsku. Toto odôvodnenie by teda vysvetľovalo, 
prečo boli počas postupu požadované ďalšie dokumenty. Navrhované správne vyšetrovanie sa 
však nezačalo, lebo sa ukázalo ako zbytočné. 

                                               
1 SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie 
a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení 
a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 
75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS; Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77 – 123.
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Francúzske orgány zdôrazňujú, že v pokynoch zaslaných prefektúram sa jasne uvádza, že 
žiadny druh víz a dokonca ani víza so skončenou lehotou platnosti nemôžu byť v nijakom 
prípade dôvodom na nevydanie pobytového preukazu rodinného príslušníka občana Únie. 
V týchto pokynoch sa tiež stanovuje, že rodinní príslušníci občana Únie majú právo 
vykonávať vo Francúzsku profesijnú činnosť. Skôr než sa žiadajúcej osobe umožní 
vykonávať túto činnosť, sa však najskôr musí udeliť právo na pobyt.

Francúzske orgány tvrdia, že žiadosť o uhradenie poplatku vo výške 106 EUR bola chybná 
a bola opravená. Na rodinných príslušníkov občana Únie sa vo Francúzsku nevzťahuje žiadny 
poplatok za vydanie pobytového preukazu. 
Pokiaľ ide o dĺžku platnosti preukazu, francúzske orgány vysvetlili, že šlo o technický 
problém, ktorý bol dôsledkom zmeny počítačovej aplikácie.
Potvrdili, že manželka predkladateľa petície dostane pobytový preukaz platný päť rokov.

Záver
Odpoveď francúzskych orgánov je pre predkladateľa petície celkovo uspokojivá a Komisia ho 
bude priamo informovať o jej obsahu.


