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EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

26.10.2009

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 331/2009, ingediend door A.K. (Britse nationaliteit), over het niet 
nakomen van de bepalingen van Richtlijn 2004/38/EG door de Franse autoriteiten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster stelt dat de Franse autoriteiten zich niet hebben gehouden aan de bepalingen van 
Richtlijn 2004/38/EG, aangezien zij de termijn van zes maanden waarbinnen ze een antwoord 
hadden moeten geven op de aanvraag van haar echtgenoot van Marokkaanse afkomst voor 
een verblijfsvergunning, hebben overschreden. Indienster verzoekt het Europees Parlement 
maatregelen te nemen voor het onderzoeken van deze overtreding van de communautaire 
wetgeving.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 juni 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 oktober 2009

De Commissie heeft op 4 maart 2009 een klacht over hetzelfde onderwerp van indienster 
ontvangen. De Commissie heeft in haar antwoord benadrukt dat volgens artikel 10 van 
Richtlijn 2004/38/EG het verblijfsrecht van de familieleden van een burger van de Unie die 
niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten, binnen zes maanden na de datum van indiening 
van een aanvraag terzake wordt vastgesteld door de afgifte van een document, “verblijfskaart 
van een familielid van een burger van de Unie” genoemd. Artikel 10 van de richtlijn is in 
Franse wetgeving omgezet door middel van artikel R121-15 van het wetboek betreffende het 
binnenkomen en het verblijf van vreemdelingen en betreffende het asielrecht (Code de 
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). De maximumtermijn van zes maanden 
is alleen gerechtvaardigd wanneer bij de behandeling van de aanvraag redenen van openbare 
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orde een rol spelen. 

De Commissie heeft indienster in haar antwoord geadviseerd om hulp te zoeken bij het 
SOLVIT-netwerk. Sindsdien heeft de Commissie niets meer van indienster vernomen.


