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Tárgy: Frankie Edwards, brit állampolgár által benyújtott 0851/2007. számú petíció 
tartózkodási engedélynek egy brit állampolgár egyiptomi állampolgárságú 
házastársa számára történő kiadásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója Franciaországban élő brit állampolgár, aki 2007-ben házasságot kötött 
egy egyiptomi állampolgárral, és megtette a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy férje 
tartózkodási engedélyt kapjon. A petíció benyújtója azt állítja, hogy a párizsi megyei hivatal 
arról tájékoztatta, hogy Egyiptomba kell utaznia. A kairói francia konzul azt a tájékoztatást 
adta férjének, hogy családegyesítést kell kérelmeznie, de az eljárás nyolc hónapot vesz 
igénybe. A petíció benyújtója tiltakozik annak ténye ellen, hogy ezen időszak alatt nem élhet 
férjével Franciaországban.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. február 14. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. november 25.

A petíció benyújtója Franciaországban élő brit állampolgár. Azt kifogásolja, hogy a francia 
hatóságok nem hajlandók kiállítani egyiptomi állampolgárságú férje számára az uniós 
polgárok családtagjai számára kiadott tartózkodási kártyát, ezáltal megsértve a 2004/38/EK 
irányelv 9. és 10. cikkét. 

Miután a Bizottság 2008. április 4-én levelet intézett a francia hatóságokhoz, azok 2008. 
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június 12-i válaszlevelükben kifejtették, hogy a petíció benyújtójának házastársa 2002 
októberében egy huzamosabb tartózkodásra jogosító vízummal lépett be Franciaország 
területére, amelyet az egykori feleségével, egy amerikai állampolgárral történő 
családegyesítés keretében állítottak ki számára. Válását követően a francia hatóságok 2005 
novemberében nem újították meg tartózkodási kártyáját, mivel immáron nem teljesítette a 
megújítás feltételeit. Mindazonáltal a szóban forgó személy Franciaországban maradt, 2007 
januárjában összeházasodott a petíció benyújtójával, majd pedig kérelmezte az uniós polgárok 
családtagjai számára kiadott tartózkodási kártya kiállítását. Az illetékes rendészeti hatóság 
(prefektusi hivatal) elutasította a tartózkodási kártya kiállítása iránti kérelmét, tekintve, hogy a 
szóban forgó személy jogszerűtlenül lépett be Franciaország területére. 

Mindazonáltal válaszukban a francia hatóságok arra az álláspontra helyezkednek, miszerint a 
rendészeti hatóságok azáltal, hogy nem voltak hajlandóak a fent említett tartózkodási kártyát 
kiállítani a petíció benyújtójának férje számára, megsértették a 2004/38/EK irányelvet. A 
francia hatóságok ígéretet tettek arra vonatkozóan, hogy utasítani fogják az illetékes 
rendészeti hatóságot az ügy újbóli kivizsgálására, valamint arra, hogy ezzel összefüggésben 
lépjenek kapcsolatba a petíció benyújtójának házastársával. 

A Bizottság tájékoztatta a petíció benyújtóját a szóban forgó fejleményekről, és a 
továbbiakban is szoros figyelemmel kíséri majd az ügy alakulását.

4. A Bizottság további válasza, beérkezett: 2012. január 27-én (REV)

A Bizottság korábbi közleményében jelezte, hogy a francia hatóságokkal való, 2008 tavaszán 
folytatott levélváltást követően ez utóbbiak 2008 júniusában elismerték, hogy az illetékes 
hatóságok megsértették a 2004/38/EK irányelvet, amikor nem voltak hajlandóak a petíció 
benyújtójának házastársa számára kiállítani az uniós polgárok családtagjait megillető 
tartózkodási kártyát. A francia hatóságok kötelezettséget vállaltak rá, hogy utasítani fogják az 
illetékes hatóságokat a házastárs által benyújtott kérelem újbóli kivizsgálására, valamint arra, 
hogy ezzel összefüggésben lépjenek kapcsolatba a petíció benyújtójának házastársával.

A Bizottság felvette a kapcsolatot a francia hatóságokkal a petíció benyújtója által felvetett 
adminisztratív probléma tisztázása érdekében. 

A petíció benyújtója 2009. január 19-én tájékoztatta a Bizottságot, hogy a hatóságok végre 
engedélyezték férje Franciaország területére történő beutazását. Ezért a Bizottság úgy ítélte 
meg, hogy a petíció benyújtója által felvetett probléma megoldódott, és 2009. október 8-án a 
jogsértési eljárás lezárásáról határozott.


