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Asia: Vetoomus nro 0448/2008, K. A., Puolan kansalainen, toimenpiteistä, joilla 
Ranskan viranomaisten väitetään loukanneen EU:n kansalaisten vapaan 
liikkuvuuden periaatteita

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä, joka on asunut Ranskassa viisi vuotta, viittaa ongelmiin, joita hänellä 
on ollut Thionvillen viranomaisten kanssa liittyen oleskeluluvan (Titre de séjour vie privée et 
familiale) myöntämiseen. Samalla kun vetoomuksen tekijä tunnustaa ne ongelmat, joita 
Ranskan viranomaisilla on Maghreb-maista ja muista Afrikan maista tulevan laittoman 
maahanmuuton vuoksi, hän pitää käsittämättömänä näiltä saamaansa kohtelua. Hän epäilee, 
etteivät kyseiset viranomaiset ole käsillä olevassa asiassa noudattaneet niitä säännöksiä, jotka 
koskevat sellaisia Euroopan unionin kansalaisia, jotka haluavat asua ja työskennellä toisessa 
EU-maassa kuin kotimaassaan, mistä syystä hän pyytää Euroopan parlamenttia ottamaan 
asian käsiteltäväkseen.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 24. syyskuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 30 tammikuuta 2009

Vetoomuksen esittäjä valittaa ongelmista ja viivytyksistä, joita EU:n kansalaiset kohtaavat 
rekisteröintitodistuksen saamisessa Hän väittää joutuneensa odottamaan viisi kuukautta, 
ennen kuin Ranskan viranomaiset myönsivät hänelle kyseisen asiakirjan.
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Direktiivin 2004/38/EY1 mukaan EU:n kansalaisten kolme kuukautta ylittävä oleskeluoikeus 
osoitetaan rekisteröintitodistuksella. Pysyvä oleskeluoikeus osoitetaan pysyvän oleskelun 
todistavalla asiakirjalla. Rekisteröinnin tarkoituksena on vakuuttaa kansalliset viranomaiset 
siitä, että EU:n kansalaiset täyttävät oleskeluoikeuden ehdot.

Direktiivi poistaa käytöstä yhteisön kansalaisten oleskeluluvat. Nämä korvataan 
rekisteröintitodistuksilla, joiden myöntämismenettelyn on oltava huomattavasti nopeutettu ja 
heijastettava paremmin sitä, että oleskeluoikeuden unionin kansalaisille antaa EU:n 
perustamissopimus, eivät jäsenvaltiot.

Vetoomuksen esittäjän oleskeluoikeus Ranskassa EU:n kansalaisena ei siis riipu 
hallinnollisten muodollisuuksien noudattamisesta. Jos unionin kansalainen täyttää 
direktiivissä 2004/38 säädetyt ehdot, hänellä on kyseisestä hetkestä alkaen oikeus oleskella 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa. Vastaanottavan jäsenvaltion EU:n kansalaiselle myöntämät 
asiakirjat pelkästään toteavat tämän oikeuden. Vaikka unionin kansalainen ei 
rekisteröityisikään vastaanottavan jäsenvaltion viranomaisten luona, hänellä on ehdot 
täyttäessään silti oleskeluoikeus maassa. Oleskeluoikeutta ei voida lopettaa tämän kaltaisen 
hallinnollisen ongelman perusteella. 

Direktiivin 2004/38/EY säädökset täyttääkseen Ranska sääti ulkomaalaisten maahantuloa ja 
oleskelua sekä turvapaikkaoikeutta koskevan lain (CESEDA), jota muutettiin 21. maaliskuuta 
annetulla asetuksella 2007/371.

Direktiivin 2004/38/EY 8 artiklan mukaan rekisteröintitodistukset on annettava "välittömästi" 
ja 19 artiklan 2 kohdan mukaan pysyvän oleskeluoikeuden osoittavat todistukset on 
myönnettävä "mahdollisimman nopeasti". CESEDA-säädöksen L-121-2 artikla ja R-122-1 
artikla siirtävät direktiivin 8 artiklan 2 kohdan ja 19 artiklan asianmukaisesti osaksi kansallista 
lainsäädäntöä. 

Komissio tutkii käytettävissä olevia tietoja selvittääkseen, oliko kysymyksessä 
yksittäistapaus.

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/38/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan 
unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden 
alueella, EUVL L 158, 30.4.2004.


