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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0851/2007, внесена от Frankie Edwards, с британско 
гражданство, относно издаването на карта за пребиваване на египетски 
гражданин, който е съпруг на британски гражданин 

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията, с британско гражданство, пребиваваща във Франция, се е 
омъжила за египетски гражданин през 2007 г. и е предприела необходимите действия за 
издаването на карта за пребиваване на нейния съпруг. Вносителката на петицията 
твърди, че префектурата в Париж я е информирала, че тя би следвало да отиде в Египет. 
Френският консул в Кайро е информирал съпруга й, че той би следвало да подаде 
молба за събиране на семейството, но процедурата щяла да отнеме осем месеца. 
Вносителката на петицията възразява срещу факта, че не може да живее със съпруга си 
във Франция през това време.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 февруари 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 ноември 2008 г.

Вносителката на петицията е британска гражданка, пребиваваща във Франция. Тя се 
оплаква от отказа на Франция да издаде на нейния съпруг с египетско гражданство 
„карта за пребиваване на член от семейството на гражданин на Съюза“ в нарушение на 
членове 9 и 10 от Директива 2004/38/ЕО. 

След писмото на Комисията до френските органи с дата 4 април 2008 г., в своя отговор 
от 12 юни 2008 г. Франция обясни, че съпругът на вносителката на петицията се е 
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установил на територията на Франция през октомври 2002 г. с виза за дългосрочен 
престой, която му е била издадена в рамките на събиране на семейството с негова 
бивша съпруга, американска гражданка. След развода френските органи не са 
подновили неговата карта за пребиваване през ноември 2005 г., тъй като той вече не е 
отговарял на изискванията за такова подновяване. Въпреки това, той остава във 
Франция, оженва се за вносителката на петицията през януари 2007 г. и подава 
заявление за карта за пребиваване на член от семейството на гражданин на Съюза. 
Компетентният полицейски орган (префектура) отказва да му издаде такава карта, 
считайки неговото влизане във Франция за незаконно. 

В своя отговор Франция изразява становището, въпреки всичко, че полицейските 
органи са действали в нарушение на Директива 2004/38/ЕО, като са отказали да издадат 
на съпруга на вносителката на петицията гореспоменатата карта за пребиваване. 
Френските органи обещаха да наредят на компетентните полицейски органи да 
преразгледат досието и в тази връзка да се свържат със съпруга на вносителката на 
петицията. 

Комисията е уведомила вносителката на петицията за този развой и следи случая 
отблизо.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 27 януари 2012 г. 
(преразгледан)

В своето предишно съобщение Комисията посочи, че след размяна на писма с 
френските органи, през м. юни 2008 г. последните са признали, че оправомощените 
органи са действали в разрез с Директива 2004/38/ЕО като са отказали да предоставят 
на съпруга на вносителката карта за постоянно пребиваване като член на семейството 
на гражданин на Съюза. Френските органи поеха също ангажимент да инструктират 
своите оправомощени органи да преразгледат заявлението на нейния съпруг да се 
свържат с него във връзка с това.

Комисията осъществи контакти с френските органи, за да изясни административния 
въпрос, повдигнат от вносителката. 

На 19.1.2009 г. вносителката уведоми Комисията, че съпругът й най-после е бил 
допуснат във Франция. В резултат на това Комисията счете въпроса, повдигнат от нея, 
за решен и на 8.10.2010 г. приключи делото за нарушение.


