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2004/38/EK irányelv Franciaország általi megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy a párizsi prefektúrához 2011. június 20-án benyújtott 
európai tartózkodási engedélyre irányuló kérelmével kapcsolatban számos késedelem és 
nehézség adódott.
A petíció benyújtója szerint a késedelem a munkavállalói státuszában bekövetkezett változás 
miatt következett be, és úgy véli, elsősorban a 2004/38/EK irányelv 8. cikkét sértették meg.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. március 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. november 27.

Az egy másik tagállamban való tartózkodás alapvető jogát a Szerződés ruházza közvetlenül az 
Unió polgáraira. A 2004/38/EK irányelv1 a szabad mozgásra való jog gyakorlásának 
megkönnyítésére irányul. 
                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 2004/38/EK irányelve az Unió polgárainak és 
családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 
1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 
75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 158., 2004.4.30., 77. o.).
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A 2004/38/EK irányelv 9. és 10. cikke alapján a tagállamok csak az uniós polgár azon 
családtagjai számára jogosultak előírni a tartózkodási engedélyt, akik nem valamelyik 
tagállam állampolgárai.  Az uniós polgárok tartózkodási joga ezzel szemben nem függhet 
tartózkodási engedély kibocsátásától. 
Mindazonáltal az irányelv nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy előírják a 
területükön huzamosan tartózkodó állampolgárok tartózkodási engedéllyel történő ellátását, 
amennyiben egy ilyen engedély kiállítása semmilyen módon sem akadályozza a tartózkodási 
jog gyakorlását. Az illetékes hatóságoknak azonban világosan és egyértelműen tájékoztatniuk 
kell az állampolgárokat, hogy tartózkodási engedély kiállítása tartózkodási jogukat illetően 
semmilyen következménnyel sem jár. Amennyiben a tagállamok számára a tartózkodási 
engedély kiállítására ily módon fennálló lehetőség kizárólagos nemzeti jogból származik, a 
nemzeti hatóságok azon kötelezettsége, hogy a tartózkodási engedély kibocsátása érdekében 
kivizsgálják az eljárást, a nemzeti jogból származik, nem pedig az uniós jogból.

A 2004/38/EK irányelv 8. cikkének (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a tagállamok 
megkövetelhetik az uniós polgároktól a tartózkodási hely szerinti illetékes hatóságoknál 
történő bejelentkezést, amelyet egy ilyen tartalommal kiállított bejelentkezésről szóló igazolás 
tanúsít. Az uniós jogból következik, hogy a bejelentkezési formaságon kívül a tagállamok 
nem követelhetnek meg semmilyen más adminisztratív formaságot az Unió polgárai 
vonatkozásában. Mindazonáltal a tagállamok e formaság elhagyása mellett is dönthetnek.

Franciaország úgy döntött, hogy ezt a korábban a francia jogban nem létező kötelezettséget a 
bevándorlás ellenőrzéséről, a beilleszkedésről és a menekültügyről szóló 2007. november 20-i 
2007-1631 számú törvénnyel ülteti át nemzeti jogába.
Végrehajtási rendelet hiányában azonban a rendelkezés nem alkalmazandó. Az uniós polgárok 
tehát úgy tartózkodhatnak Franciaországban, hogy semmilyen adminisztratív eljárásban nem 
kell részt venniük. 

Következtetés

A petíció benyújtója már több alkalommal is közvetlenül megkereste a Bizottságot, amely 
számára a fenti információkat továbbította.


