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Karalystės pilietė Frankie Edwards 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja, Prancūzijoje gyvenanti Jungtinės Karalystės pilietė, 2007 m. ištekėjo už 
Egipto piliečio ir ėmėsi būtinų veiksmų, kad gautų leidimo gyventi šalyje kortelę savo vyrui. 
Peticijos pateikėja teigia, kad Paryžiaus prefektūra ją informavo, kad ji turės vykti į Egiptą. 
Prancūzijos konsulas Kaire peticijos pateikėjos vyrą informavo, kad jis turės teikti prašymą 
dėl šeimos susijungimo, tačiau procedūra užtruks aštuonis mėnesius. Peticijos pateikėja 
prieštarauja tam, kad minėtu laikotarpiu ji negali gyventi su savo vyru Prancūzijoje.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. vasario 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. lapkričio 25 d.

„Peticijos pateikėja yra Prancūzijoje gyvenanti Jungtinės Karalystės pilietė. Ji skundžiasi dėl 
Prancūzijos atsisakymo išduoti jos egiptiečiui vyrui „leidimo gyventi šalyje kortelę Sąjungos 
piliečio šeimos nariui“, kuriuo pažeidžiami Direktyvos 2004/38/EB 9 ir 10 straipsniai. 

2008 m. balandžio 4 d. Komisijai išsiuntus Prancūzijos valdžios institucijoms raštą ir 2008 m. 
birželio 12 d. gavus jų atsakymą, Prancūzija paaiškino, kad peticijos pateikėjos sutuoktinis 
atvyko į Prancūziją 2002 m. spalio mėn. turėdamas ilgalaikio gyventojo vizą, kuri jam buvo 
išduota vykdant šeimos susijungimą su jo buvusia žmona, JAV piliete. Po skyrybų 2005 m. 
lapkričio mėn. Prancūzijos valdžios institucijos nepratęsė jo leidimo gyventi šalyje kortelės, 
nes jis nebeatitiko būtinų pratęsimo sąlygų. Nepaisant to, jis pasiliko Prancūzijoje, 2007 m. 



PE416.419v02-00 2/2 CM\890541LT.doc

LT

sausio mėn. susituokė su peticijos pateikėja ir paprašė išduoti leidimo gyventi šalyje kortelę 
Sąjungos piliečio šeimos nariui. Kompetentinga policijos institucija (prefektūra) atsisakė 
išduoti jam šią kortelę atsižvelgdama į tai, kad jis atvyko į Prancūziją neteisėtai. 

Savo atsakyme Prancūzija vis dėlto svarsto, kad atsisakydamos išduoti peticijos pateikėjos 
vyrui minėtą leidimo gyventi šalyje kortelę policijos institucijos pažeidė Direktyvą 
2004/38/EB. Prancūzijos valdžios institucijos įsipareigojo pavesti kompetentingoms policijos 
institucijoms persvarstyti bylos dokumentus ir tuo tikslu susisiekti su peticijos pateikėjos 
sutuoktiniu. 

Komisija informavo peticijos pateikėją apie šiuos įvykius ir atidžiai stebi bylos eigą.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. sausio 27 d. (REV)

„Ankstesniame pranešime Komisija nurodė, kad 2008 m. pavasarį apsikeitus laiškais su 
Prancūzijos valdžios institucijomis jos 2008 m. birželio mėn. pripažino, kad kompetentingos 
institucijos veikė pažeisdamos Direktyvą 2004/38/EB, kai atsisakė išduoti peticijos pateikėjos 
sutuoktiniui leidimo gyventi šalyje kortelę Sąjungos piliečio šeimos nariui. Prancūzijos 
valdžios institucijos taip pat įsipareigojo pavesti savo kompetentingoms institucijoms 
persvarstyti peticijos pateikėjos sutuoktinio prašymą ir tuo tikslu susisiekti su juo.

Komisija toliau palaikė ryšius su Prancūzijos valdžios institucijomis, kad išsiaiškintų peticijos 
pateikėjos apibūdintą administracinę padėtį. 

2009 m. sausio 19 d. peticijos pateikėja informavo Komisiją, kad jos vyrui pagaliau leista 
atvykti į Prancūziją. Todėl Komisija priėjo prie išvados, kad peticijos pateikėjos iškeltas 
klausimas išspręstas, ir nusprendė 2009 m. spalio 8 d. užbaigti pažeidimo bylą.“


