
CM\890541EL.doc PE416.419v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Αναφορών

27.01.2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0851/2007, της Frankie Edwards, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
χορήγηση κάρτας διαμονής σε αιγύπτιο πολίτη, σύζυγο βρετανίδας υπηκόου

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, βρετανίδα υπήκοος που διαμένει στη Γαλλία, παντρεύτηκε το 2007 με 
αιγύπτιο υπήκοο και προέβη στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εκδοθεί στον σύζυγό 
της κάρτα διαμονής. Η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι η νομαρχία του Παρισιού την 
ενημέρωσε ότι θα έπρεπε να μεταβεί στην Αίγυπτο. Το γαλλικό Προξενείο στο Κάιρο τον 
ενημέρωσε ότι πρέπει να κάνει αίτηση για οικογενειακή επανένωση αλλά η διαδικασία θα 
διαρκέσει 8 μήνες. Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι εν τω μεταξύ δεν μπορεί 
να ζει με τον σύζυγό της στη Γαλλία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Φεβρουαρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Νοεμβρίου 2008.

Η αναφέρουσα είναι βρετανίδα υπήκοος που διαμένει στη Γαλλία. Διαμαρτύρεται για την 
άρνηση των γαλλικών αρχών να εκδώσουν ένα «δελτίο διαμονής μέλους της οικογένειας ενός 
πολίτη της Ένωσης» στον Αιγύπτιο σύζυγό της, κατά παράβαση των άρθρων 9 και 10 της 
οδηγίας 2004/38/ΕΚ.

Μετά την επιστολή της Επιτροπής προς τις γαλλικές αρχές με ημερομηνία 4 Απριλίου 2008, 
στην απάντησή τους με ημερομηνία 12 Ιουνίου 2008, οι γαλλικές αρχές εξήγησαν ότι ο 
σύζυγος της αναφέρουσας είχε εισέλθει στη Γαλλία τον Οκτώβριο του 2002 με θεώρηση 
μακροχρόνιας διαμονής, η οποία του είχε χορηγηθεί για τους σκοπούς της οικογενειακής 
επανένωσης με την πρώην σύζυγό του που ήταν αμερικανίδα υπήκοος. Ύστερα από το 
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διαζύγιό του, οι γαλλικές αρχές δεν ανανέωσαν το δελτίο διαμονής του τον Νοέμβριο του 
2005, καθώς δεν πληρούσε πλέον τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη συγκεκριμένη 
ανανέωση. Παρόλα αυτά, παρέμεινε στη Γαλλία, νυμφεύθηκε την αναφέρουσα τον Ιανουάριο 
του 2007 και ζήτησε να του εκδοθεί ένα δελτίο διαμονής μέλους της οικογένειας ενός πολίτη 
της Ένωσης. Η αρμόδια αστυνομική αρχή (νομαρχιακή) απέρριψε το αίτημα αυτό, καθώς 
έκρινε ότι είχε εισέλθει στη χώρα παράνομα.

Στην απάντησή της, η Γαλλία θεωρεί παρόλα αυτά ότι οι αστυνομικές αρχές ενήργησαν κατά 
παράβαση της οδηγίας 2004/38/ΕΚ αρνούμενες να χορηγήσουν στον σύζυγο της 
αναφέρουσας το ανωτέρω αναφερόμενο δελτίο διαμονής. Οι γαλλικές αρχές δεσμεύθηκαν να 
αναθέσουν στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές την επανεξέταση της υπόθεσης και να 
επικοινωνήσουν με τον σύζυγο της αναφέρουσας σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα.

Η Επιτροπή ενημέρωσε την αναφέρουσα για τις εν λόγω εξελίξεις και παρακολουθεί στενά 
την υπόθεση.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιανουαρίου 2012 
(ΑΝΑΘ)

Στην προηγούμενη απάντησή της η Επιτροπή ανέφερε ότι, μετά από ανταλλαγή 
αλληλογραφίας με τις γαλλικές αρχές την άνοιξη του 2008, τον Ιούνιο του 2008 αυτές 
ανέφεραν ότι οι αρμόδιες αρχές ενήργησαν κατά παράβαση της οδηγίας 2004/38/ΕΚ όταν 
αρνήθηκαν να χορηγήσουν στο σύζυγο της αναφέρουσας δελτίο διαμονής μέλους της 
οικογένειας ενός πολίτη της Ένωσης. Οι γαλλικές αρχές δεσμεύτηκαν επίσης να αναθέσουν 
στις αρμόδιες αρχές την επανεξέταση του αιτήματος του συζύγου και να επικοινωνήσουν 
μαζί του σχετικά με το ζήτημα.

Η Επιτροπή συνέχισε τις επαφές της με τις γαλλικές αρχές για να διασαφηνισθεί το 
διοικητικό ζήτημα που έθεσε η αναφέρουσα. 

Στις 19/01/2009 η αναφέρουσα ενημέρωσε την Επιτροπή ότι ο σύζυγός της έλαβε άδεια 
εισόδου στη Γαλλία. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεώρησε ότι το ζήτημα που τέθηκε από την 
αναφέρουσα λύθηκε και αποφάσισε να κλείσει την υπόθεση επί παραβάσει στις 08/10/2009.


