
CM\766617BG.doc PE420.001v01-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

Комисия по петиции

30.1.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0448/2008, внесена от K. A., с полско гражданство, относно 
твърденията за нарушаването от страна на френските органи на 
принципите на ЕС за свободно движение на гражданите

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията, която живее във Франция от 5 години, описва проблемите, 
които е имала с органите в Thionville във връзка с издаването на разрешително за 
пребиваване (Titre de séjour vie privée et familiale). Като признава проблемите, с които 
френските органи се сблъскват поради незаконната емиграция от страни от Магреб и 
други африкански държави, тя изказва своето неразбиране по повод на отношението 
към нея и търси намесата на Европейския парламент, тъй като се съмнява, че 
споменатите органи в този случай са спазили разпоредбите, които важат за гражданите 
на Съюза, които желаят да живеят и работят в друга държава-членка на ЕС, различна от 
тяхната страна на произход.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 септември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 30 януари 2009 г.

Вносителката на петицията се оплаква от проблеми и забавяния за граждани на ЕС при 
получаването на удостоверение за регистрация във Франция. Тя твърди, че е трябвало 
да чака пет месеца френските органи да й издадат този документ.
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Съгласно Директива 2004/38/ЕО1 правото на пребиваване на гражданите на ЕС за 
период от над три месеца се доказва с удостоверение за регистрация. Правото на 
постоянно пребиваване се доказва с документ, удостоверяващ постоянно пребиваване. 
Целта на регистрацията е да увери националните органи, че гражданите на ЕС 
отговарят на условията за правото на пребиваване.

Разрешенията за пребиваване за граждани на Съюза са забранени с директивата. 
Удостоверенията за регистрация, които ги заместват, трябва да бъдат издадени по 
много по-бърза процедура и отразяват по-добре факта, че правото на пребиваване е 
предоставено на гражданите на Съюза директно от Договора, а не от държавите-
членки.

Поради това правото на пребиваване във Франция на вносителката на петицията като 
гражданка на ЕС не зависи от изпълнението на административни процедури. Ако един 
гражданин на Съюза отговаря на условията, предвидени в Директива 2004/38, той има 
правото от този момент да пребивава в приемащата държавата-членка. Документите, 
издавани на граждани на ЕС от приемащата държавата-членка, просто признават това 
право. Така, ако един гражданин на Съюза не се регистрира пред органите на 
приемащата държавата-членка, той продължава да има правото да пребивава там, ако 
отговаря на условията. Правото на пребиваване не може да бъде прекратено заради 
този административен проблем.

За да спази разпоредбите на Директива 2004/38/ЕО, Франция въведе в сила Кодекса за 
влизане и престой на чужденци и правото на убежище (CESEDA), изменен с Указ 
2007/371 от 21 март 2007 г.

Член 8 и член 19, параграф 2 от Директива 2004/38/EО предвиждат, че удостоверенията 
за регистрация и документите, удостоверяващи постоянно пребиваване, се издават 
съответно „незабавно“ и „във възможно най-кратък срок“. Член L-121-2 и член R-122-1 
от CESEDA правилно транспонират член 8, параграф 2 и член 19, параграф 2 от 
директивата.

Комисията проучва наличните доказателства, за да прецени дали това е изолиран 
случай.

                                               
1 Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на 
граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на 
територията на държавите-членки, ОВ L 158 от 30 април 2004 г.


