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Θέμα: Αναφορά 0448/2008, της K. A., πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με τις 
επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις των αρχών της ΕΕ για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των πολιτών της Ένωσης εκ μέρους των γαλλικών αρχών

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, η οποία κατοικεί στη Γαλλία εδώ και 5 έτη, περιγράφει τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει με τις αρχές του Thionville ως προς την έκδοση άδειας παραμονής (Titre de 
séjour vie privée et familiale). Μολονότι κατανοεί τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
γαλλικές αρχές με την παράνομη μετανάστευση από τις χώρες του Μαγκρέμπ και άλλες 
αφρικανικές χώρες, δεν κατανοεί τη μεταχείριση που δέχθηκε η ίδια και αμφισβητεί το κατά 
πόσον οι αρμόδιες αρχές εν προκειμένω τήρησαν τις διατάξεις που ισχύουν για πολίτες της 
Ένωσης οι οποίοι επιθυμούν να κατοικούν και να εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ 
από το κράτος καταγωγής τους· καλεί δε το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να 
αναληφθεί της υπόθεσης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Σεπτεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2009.

Η αναφέρουσα παραπονείται σχετικά με τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι πολίτες της ΕΕ για την απόκτηση βεβαίωσης εγγραφής στη Γαλλία.
Ισχυρίζεται ότι οι γαλλικές αρχές χρειάστηκαν πέντε μήνες για την έκδοση του 
συγκεκριμένου εγγράφου.
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Βάσει της οδηγίας 2004/38/ΕΚ1, το δικαίωμα διαμονής πολιτών της ΕΕ για διάστημα 
μεγαλύτερο των τριών μηνών αποδεικνύεται μέσω βεβαίωσης εγγραφής. Το δικαίωμα 
μόνιμης διαμονής αποδεικνύεται μέσω ενός εγγράφου που πιστοποιεί τη μόνιμη διαμονή.
Στόχος της εγγραφής είναι να διασφαλίζουν οι εθνικές αρχές ότι οι πολίτες της ΕΕ 
συμμορφώνονται με τους όρους του δικαιώματος διαμονής τους.

Η οδηγία κατάργησε τις άδειες παραμονής για τους πολίτες της Ένωσης. Οι βεβαιώσεις 
εγγραφής που τις αντικαθιστούν πρέπει να εκδίδονται με πολύ ταχύτερη διαδικασία και να 
αντικατοπτρίζουν καλύτερα το γεγονός ότι το δικαίωμα διαμονής απονέμεται άμεσα στους 
πολίτες της Ένωσης από τη Συνθήκη και όχι από τα κράτη μέλη.

Επομένως, το δικαίωμα διαμονής στη Γαλλία της αναφέρουσας, ως πολίτη της ΕΕ, δεν 
εξαρτάται από την εκπλήρωση διοικητικών διαδικασιών. Από τη στιγμή που ένας πολίτης της 
Ένωσης πληροί τους όρους που προβλέπονται στην οδηγία 2004/38, δικαιούται να διαμένει 
στο κράτος μέλος υποδοχής. Τα έγγραφα που χορηγούνται στους πολίτες της ΕΕ από το 
κράτος μέλος υποδοχής απλώς αναγνωρίζουν το εν λόγω δικαίωμα. Επομένως, εάν ένας 
πολίτης της Ένωσης παραλείψει να εγγραφεί στις αρχές του κράτους μέλους υποδοχής,
εξακολουθεί να έχει δικαίωμα διαμονής σε αυτό, εφόσον πληροί τους σχετικούς όρους. Το 
δικαίωμα διαμονής δεν παύει να υφίσταται λόγω του διοικητικού αυτού προβλήματος.

Προκειμένου να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, η Γαλλία έθεσε σε 
ισχύ τον κώδικα για την είσοδο και την διαμονή αλλοδαπών και το δικαίωμα ασύλου
(CESEDA), ο οποίος τροποποιήθηκε με το διάταγμα 2007/371 της 21ης Μαρτίου 2007.

Το άρθρο 8 και το άρθρο 19 παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ ορίζουν ότι οι 
βεβαιώσεις εγγραφής και τα έγγραφα που πιστοποιούν τη μόνιμη διαμονή εκδίδονται 
«αμέσως» και «το συντομότερο δυνατόν», αντίστοιχα. Το άρθρο L-121-2 και το άρθρο R-
122-1 του CESEDA μεταφέρουν ορθά το άρθρο 8 παράγραφος 2 και το άρθρο 19
παράγραφος 2 της οδηγίας.

Η Επιτροπή εξετάζει τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να αξιολογήσει κατά πόσον η 
συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό.

                                               
1 Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με 
το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν 
ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, ΕΕ L 158 της 30ής Απριλίου 2004.


