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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0851/2007, adresată de Frankie Edwards, de cetățenie britanică, privind 
emiterea unui permis de ședere unui cetățean egiptean care este soțul unui 
resortisant britanic 

1. Rezumatul petiției

Petiționara, un resortisant britanic cu reședința în Franța, s-a căsătorit în 2007 cu un cetățean 
egiptean și a luat măsurile necesare pentru a obține un permis de ședere pentru soțul său. 
Petiționara susține că prefectura din Paris a informat-o că trebuie să meargă în Egipt. Consulul 
francez din Cairo l-a informat că va trebui să solicite reîntregirea familiei, dar procedura va 
dura opt luni. Petiționara obiectează față de faptul că nu poate locui în Franța cu soțul său în 
această perioadă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 februarie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 noiembrie 2008

Petiționara este un resortisant britanic care locuiește în Franța. Petiționara se plânge în 
legătură cu refuzul Franței de a-i elibera soțului său de cetățenie egipteană un „permis de 
ședere de membru de familie pentru un cetățean al Uniunii”, care încalcă articolele 9 și 10 din 
Directiva 2004/38/CE. 

În urma scrisorii adresate autorităților franceze de către Comisie, la data de 4 aprilie 2008, în 
răspunsul său de la data de 12 iunie 2008, Franța a explicat că soțul petiționarei a intrat în 
Franța în octombrie 2002 cu o viză de reședință pe termen lung, care i-a fost acordată în 
cadrul reunificării familiei cu fosta soție, de cetățenie americană. În urma divorțului, 
autoritățile franceze nu i-au reînnoit permisul de ședere în noiembrie 2005, întrucât nu mai 
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îndeplinea condițiile necesare unei asemenea reînnoiri. Cu toate acestea, a rămas în Franța, s-a 
căsătorit cu petiționara în ianuarie 2007 și a cerut să i se elibereze un permis de ședere de 
membru de familie pentru un cetățean al Uniunii. Autoritatea de poliție competentă 
(prefectura) a refuzat să îi elibereze un astfel de permis, considerând că a intrat ilegal în 
Franța. 

În răspunsul său, Franța consideră totuși că autoritățile de poliție au încălcat Directiva 
2004/38/CE prin refuzul de a-i elibera soțului petiționarei permisul de ședere menționat mai 
sus. Autoritățile franceze s-au angajat să instruiască autoritățile de poliție competente să 
reanalizeze dosarul și să îl contacteze pe soțul petiționarei în acest sens. 

Comisia a informat petiționara cu privire la aceste evoluții și urmărește cazul îndeaproape.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 27 ianuarie 2012

În comunicarea sa anterioară, Comisia a menționat faptul că în urma unui schimb de scrisori 
cu autoritățile franceze în primăvara anului 2008, acestea din urmă au recunoscut, în 
iunie 2008, că autoritățile competente au încălcat Directiva 2004/38/CE atunci când au refuzat 
să acorde soțului petiționarei un permis de ședere în calitate de membru al familiei unui 
cetățean al Uniunii. De asemenea, autoritățile franceze s-au angajat să însărcineze autoritățile 
competente să reexamineze cererea soțului și să îl contacteze în acest sens.

Comisia a continuat corespondența cu autoritățile franceze pentru a clarifica situația 
administrativă prezentată de petiționară.

La 19 ianuarie 2009, petiționara a informat Comisia că soțului său i s-a permis în cele din 
urmă intrarea în Franța. Ca urmare, Comisia a considerat că problema ridicată de petiționară a 
fost rezolvată și a decis închiderea cauzei de încălcare la 8 octombrie 2009.


