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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0851/2007, którą złożyła Frankie Edwards (Wielka Brytania),
w sprawie wydania karty pobytowej obywatelowi będącemu mężem 
obywatelki Wielkiej Brytanii 

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, obywatelka Wielkiej Brytanii zamieszkała we Francji, poślubiła w 2007 r. 
obywatela Egiptu i podjęła konieczne działania w celu zdobycia dla męża karty pobytowej. 
Składająca petycję twierdzi, że paryska prefektura poinformowała ją, że będzie musiała 
pojechać do Egiptu. Z kolei francuski konsul w Kairze oznajmił, że będzie musiała złożyć 
wniosek o połączenie rodziny, lecz procedura ta potrwa osiem miesięcy. Składająca petycję 
zgłasza sprzeciw wobec faktu, że w tym okresie nie może mieszkać we Francji wraz ze 
swoim mężem.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 lutego 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 25 listopada 2008 r.

Składająca petycję jest obywatelką Wielkiej Brytanii, która mieszka we Francji. Sprzeciwia 
się ona odmowie ze strony Francji wydania jej mężowi, obywatelowi Egiptu, „karty 
pobytowej członka rodziny obywatela Unii”, co stanowi naruszenie art. 9 i 10 dyrektywy 
2004/38/WE. 

W wyniku pisma, jakie Komisja wystosowała do władz francuskich w dniu 4 kwietnia 
2008 r., Francja w swojej odpowiedzi z dnia 12 czerwca 2008 r. wyjaśniła, że małżonek 
składającej petycję wjechał na terytorium Francji w październiku 2002 r. na podstawie 
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długoterminowej wizy pobytowej, która została mu wydana w ramach prawa do łączenia 
rodzin z jego byłą żoną, obywatelką USA. Po rozwodzie władze francuskie nie przedłużyły 
małżonkowi składającej petycję karty pobytowej w listopadzie 2005 r., ponieważ nie spełniał 
on już warunków koniecznych dla takiego przedłużenia. Pomimo tego pozostał on we Francji, 
poślubił składającą petycję w styczniu 2007 r. i złożył wniosek o wydanie karty pobytowej 
członka rodziny obywatela Unii. Właściwy organ policji (prefektura) odmówił mu wydania 
takiej karty, uznając, iż wjechał on na teren Francji nielegalnie. 

Niemniej jednak w swojej odpowiedzi Francja uznaje, że organy policji, odmawiając wydania 
mężowi składającej petycję wyżej wspomnianej karty pobytowej, działały z naruszeniem 
dyrektywy 2004/38/WE. Władze francuskie zobowiązały się do poinstruowania właściwych 
organów policji, aby ponownie rozważyły sprawę i w tym celu skontaktowały się
z małżonkiem składającej petycję. 

Komisja poinformowała składającą petycję o takim wyniku swoich działań i ściśle monitoruje 
sprawę.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 stycznia 2012 r. (REV)

W poprzednim komunikacie Komisja stwierdziła, że w następstwie korespondencji
z władzami francuskimi na wiosnę 2008 r. przyznały one w czerwcu 2008 r., że właściwe 
organy francuskie działały z naruszeniem dyrektywy 2004/38/WE, odmawiając małżonkowi 
składającej petycję wydania karty pobytu jako członkowi rodziny obywatelki Unii. Władze 
francuskie zobowiązały się również do poinstruowania swoich właściwych organów, żeby te 
ponownie rozpatrzyły wniosek małżonka i zwróciły się do niego w tej sprawie.

Komisja nadal kontaktowała się z władzami francuskimi, żeby wyjaśnić sytuację 
administracyjną, na którą zwróciła uwagę składająca petycję. 

W dniu 19 stycznia 2009 r. składająca petycję powiadomiła Komisję, że jej małżonkowi 
przyznano wreszcie prawo wjazdu do Francji. W związku z powyższym Komisja uznała, że 
sprawa podniesiona w petycji została rozwiązana, i w dniu 8 października 2009 r. postanowiła 
umorzyć postępowanie w sprawie naruszenia.


