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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Vedr.: Andragende 0851/2007 af Frankie Edwards, britisk statsborger, om 
udstedelse af opholdstilladelse til en egyptisk statsborger, der er gift med en 
britisk statsborger 

1. Sammendrag

Andrageren, en britisk statsborger med bopæl i Frankrig, giftede sig i 2007 med en egyptisk 
statsborger og gjorde det fornødne for at få opholdstilladelse til sin mand. Andrageren 
hævder, at præfekturet i Paris meddelte hende, at hun var nødt til at tage til Egypten. Den 
franske konsul i Cairo meddelte ham, at han skulle ansøge om familiesammenføring, men at 
proceduren ville vare otte måneder. Andrageren klager over, at hun ikke kan bo sammen med 
sin mand i Frankrig i dette tidsrum.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. februar 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. november 2008.

"Andrageren er en britisk statsborger med bopæl i Frankrig. Hun klager over, at Frankrig har 
givet afslag på at udstede et "opholdskort for familiemedlem til en unionsborger" til hendes 
egyptiske ægtefælle i strid med artikel 9 og 10 i direktiv 2004/38/EF. 

Efter Kommissionens skrivelse til de franske myndigheder af 4. april 2008 forklarede 
Frankrig i sin svarskrivelse af 12. juni 2008, at andragerens ægtefælle var rejst ind i Frankrig i 
oktober 2002 med et visum til længerevarende ophold, som var blevet udstedt til ham med 
henblik på familiesammenføring med hans tidligere ægtefælle, en amerikansk statsborger. 
Efter hans skilsmisse fornyede de franske myndigheder ikke hans opholdskort i november 
2005, fordi han ikke længere opfyldte de betingelser, der var nødvendige for en sådan 
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fornyelse. Ikke desto mindre forblev han i Frankrig, giftede sig med andrageren i januar 2007 
og ansøgte om et opholdskort for familiemedlem til en unionsborger. Den kompetente 
politimyndighed (præfektur) gav ham afslag på ansøgningen, fordi den mente, at han var 
indrejst ulovligt i Frankrig. 

I sit svar mener Frankrig alligevel, at politimyndighederne tilsidesatte direktiv 2004/38/EF 
ved ikke at udstede nævnte opholdskort til andragerens ægtefælle. De franske myndigheder 
lovede at pålægge de kompetente politimyndigheder at genoptage sagen og kontakte 
andragerens ægtefælles med henblik herpå. 

Kommissionen har informeret andrageren om denne udvikling og følger sagen tæt."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 27. januar 2012 (REV)

I sin tidligere meddelelse påpegede Kommissionen, at de franske myndigheder efter en 
udveksling af skrivelser i foråret 2008 i juni 2008 havde bekræftet, at de kompetente 
myndigheder havde handlede i strid med direktiv 2004/38/EC ved at afslå at give andragerens 
ægtefælle et opholdskort for familiemedlem til en unionsborger. De franske myndigheder 
havde forpligtet sig til at pålægge deres kompetente myndigheder at genoptage ægtefællens 
ansøgning og kontakte ham med henblik herpå. 

Kommissionen fortsatte sine kontakter med de franske myndigheder for at afklare 
andragerens administrative situation. 

Andrageren meddelte Kommissionen den 19. januar 2009, at hendes mand endelig havde fået 
tilladelse til indrejse i Frankrig. Som følge heraf anså Kommissionen, at andragerens problem 
var blevet løst og besluttede at afslutte overtrædelsessagen den 8. oktober 2009.


