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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1256/2011 dėl Prancūzijos įvykdyto Direktyvos 2004/38/EB 
pažeidimo, kurią pateikė Italijos pilietis A. d’A.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas praneša apie vėlavimus ir sunkumus išduodant leidimo gyventi ES 
kortelę, dėl kurios prašymą Paryžiaus centrinei policijos nuovadai jis pateikė 2011 m. birželio 
20 d.
Kortelę vėluojama išduoti todėl, kad pasikeitė peticijos pateikėjo profesinė padėtis. Jis teigia, 
kad buvo pažeista Direktyva 2004/38/EB, ypač jos 8 straipsnis.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. kovo 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. lapkričio 27 d.

„Pagrindinė teisė gyventi kitoje valstybėje narėje Sąjungos piliečiams tiesiogiai suteikiama 
Sutartimi. Direktyva 2004/38/EB1 siekiama padėti naudotis teise į laisvą judėjimą. 

Pagal Direktyvos 2004/38/EB 9 ir 10 straipsnius valstybės narės teisę reikalauti įsigyti 
leidimo gyventi ES kortelę turi tik iš Sąjungos piliečio šeimos narių, kurie nėra valstybės 

                                               
1 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų 
šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą (EEB) 
Nr. 1612/68 ir panaikinanti Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 
75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB (OL L 158, 2004 4 30, p. 77).
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narės piliečiai. Tačiau ES piliečių teisė gyventi šalyje negali priklausyti nuo leidimo gyventi 
šalyje kortelės išdavimo. 

Vis dėlto direktyva nesudaroma kliūčių valstybei narei numatyti, kad ilgai jos teritorijoje 
gyvenantiems Sąjungos piliečiams leidimo gyventi šalyje kortelė būtų išduota, nes tokios 
kortelės išdavimas netrukdo naudotis teise gyventi šalyje. Tačiau kompetentingos institucijos 
turi aiškiai ir nedviprasmiškai informuoti piliečius, kad leidimo gyventi šalyje kortelės 
išdavimas neturi jokio poveikio jų teisei gyventi šalyje. Jeigu valstybių narių galimybė 
numatyti leidimo gyventi šalyje kortelės išdavimą yra nurodyta tik nacionalinėje teisėje, 
reikalavimas nacionalinėms institucijoms vykdyti procedūrą siekiant išduoti leidimo gyventi 
šalyje kortelę taikomas pagal nacionalinę teisę (šiuo atveju Prancūzijos), o ne Sąjungos teisę.

Direktyvos 2001/38/EB 8 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad valstybės narės gali reikalauti iš 
Sąjungos piliečių užsiregistruoti kompetentingose gyvenamosios vietos institucijose; 
užregistravimas patvirtinamas šiuo tikslu išduodamu registracijos sertifikatu. Pagal Sąjungos 
teisę valstybės narės negali reikalauti, kad Sąjungos piliečiai atliktų kokią nors kitą 
administracinę procedūrą, išskyrus registracijos procedūrą. Tačiau valstybės narės taip pat 
gali nuspręsti nereikalauti atlikti šios procedūros.

Prancūzija nusprendė šį reikalavimą į savo nacionalinę teisę perkelti 2007 m. lapkričio 20 d. 
Įstatymu Nr. 2007-1631 dėl imigracijos, integracijos ir prieglobsčio kontrolės; anksčiau tokio 
reikalavimo Prancūzijos teisėje nebuvo.
Tačiau nuostata netaikoma, nes nepriimtas įgyvendinimo dekretas. Taigi ES piliečiai 
Prancūzijoje gali gyventi netaikant reikalavimo dėl jokios administracinės procedūros. 

Išvada

Peticijos pateikėjas keletą kartų tiesiogiai kreipėsi į Komisiją ir ji šią informaciją jam jau 
perdavė.“


