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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.11.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1256/2011, внесена от A. d’A., с италианско гражданство, относно 
нарушение от страна на Франция на Директива 2004/38/ЕО

1. Резюме на петицията

Подписалият се докладва за поредица от забавяния и затруднения във връзка с молбата 
му за европейска карта за пребиваване, подадена на 20 юни 2011 г. в Дирекцията на 
полицията в Париж.
Тези закъснения се дължат на промените, които са се случили в професионалното 
положение на вносителя на петицията, който твърди, че това представлява нарушение 
на Директива 2004/38/ЕО и по-специално член 8.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 март 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 ноември 2012 г.

Основното право да пребивават в друга държава членка се предоставя директно на 
гражданите на Съюза чрез Договора. Директива 2004/38/ЕО1 има за цел да улесни 
упражняването на правото на свободно движение. 

                                               
1 Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на 
граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на 
територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 
64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 
93/96/ЕИО, ОВ L 158, 30.04.2004 г., стр. 77
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По силата на членове 9 и 10 от Директива 2004/38/ЕО държавите членки имат право да 
изискват карта за пребиваване единствено от членовете на семейството на гражданин 
на Съюза, които не са граждани на никоя държава членка. От друга страна, правото на 
пребиваване на европейските граждани не може да зависи от издаването на карта за 
пребиваване. 
Въпреки това директивата не изключва възможността дадена държава членка да изиска 
от гражданите на Съюза, пребиваващи дългосрочно на нейна територия, да притежават 
карта за пребиваване, при условие че издаването на такава карта не представлява 
никаква пречка за упражняването на правото на пребиваване. Компетентните органи 
обаче трябва да осведомят гражданите по ясен и недвусмислен начин, че издаването на 
карта за пребиваване не засяга правото им на пребиваване. Тъй като възможността, 
предоставена на държавите членки, да изискат издаването на карта за пребиваване 
зависи единствено от националното законодателство, задължението на националните 
органи да разследват процедурата за издаване на карта за пребиваване произтича от 
националното законодателство, в този случай френското законодателство, а не от 
правото на Съюза.

Член 8, параграф 1 от Директива 2001/38/ЕО постановява, че държавите членки могат 
да изискат от гражданите на Съюза да регистрират своето място на пребиваване пред 
компетентните органи, като в този случай ще им бъде издадено удостоверение за 
регистрация. Съгласно правото на Съюза държавите членки не могат да налагат на 
гражданите на ЕС никакви други административни формалности, освен регистрацията. 
Държавите членки обаче могат да изберат да не налагат тази формалност.

Франция избра да транспонира това задължение в националното си законодателство 
чрез закон № 2007-1631 от 20 ноември 2007 г.  относно контрола на имиграцията, 
интеграцията и убежището. Преди това във френското законодателство не 
съществуваше такова задължение.

Въпреки това, поради липсата на наредба за прилагане, тази разпоредба не е 
приложима. Следователно европейските граждани могат да пребивават във Франция, 
без им бъдат налагани никакви административни процедури. 

Заключение

Вносителят на петицията лично се е свързал с Комисията няколко пъти и тя вече му е 
предоставила тези сведения.


