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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1256/2011, adresată de A. d’A., de cetățenie italiană, privind încălcarea de 
către Franța a Directivei 2004/38/CE

1. Rezumatul petiției

Semnatarul evidențiază o serie de întârzieri și de dificultăți referitoare la cererea sa pentru un 
permis de ședere european depusă la 20 iunie 2011 la sediul poliției din Paris.
Aceste întârzieri s-ar datora schimbărilor situației profesionale a petiționarului, care susține că 
acest lucru constituie o încălcare a Directivei 2004/38/CE, în special a articolului 8.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 martie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 noiembrie 2012

Dreptul fundamental de ședere pe teritoriul unui alt stat membru este conferit în mod direct
cetățenilor Uniunii prin tratat. Directiva 2004/38/CE1 are drept scop facilitarea exercitării 
dreptului la liberă circulație. 

În temeiul articolelor 9 și 10 din Directiva 2004/38/CE, statele membre au dreptul de a 
impune obligația de a dobândi permis de ședere numai membrilor familiei unui cetățean al
                                               
1 Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă 
circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de 
modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 ș i  de abrogare a 
Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/
CEE și 93/96/CEE (JO L 158, 30.4.2004, p. 77).
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Uniunii care nu sunt resortisanți ai unui stat membru. În schimb, dreptul de ședere al 
cetățenilor europeni nu poate fi condiționat de eliberarea unui permis de ședere. 

Cu toate acestea, directiva nu împiedică un stat membru să prevadă ca cetățenii Uniunii care 
au reședință permanentă pe teritoriul său să dețină un permis de ședere, întrucât emiterea unui 
astfel de document nu constituie un obstacol în calea exercitării dreptului de ședere. Totuși,
autoritățile competente trebuie să informeze cetățenii în mod clar și neechivoc cu privire la 
faptul că eliberarea unui permis de ședere nu aduce atingere dreptului lor de ședere. În măsura 
în care posibilitatea statelor membre de a prevedea eliberarea unui permis de ședere derivă 
numai din dreptul intern, obligația autorităților naționale de a iniția procedura de emitere a
permisului de ședere decurge din dreptul intern, în acest caz din dreptul francez, și nu din 
dreptul Uniunii.

Articolul 8 alineatul (1) din Directiva 2001/38/CE prevede că statele membre pot solicita 
cetățenilor Uniunii să se înregistreze la autoritățile competente din statul membru în care 
aceștia își au reședința, înregistrarea fiind atestată printr-un certificat de înregistrare eliberat în 
acest sens. Din dreptul Uniunii derivă faptul că statele membre nu pot impune alte formalități
administrative cetățenilor Uniunii, cu excepția formalității de înregistrare. Totuși, statele
membre au, de asemenea, posibilitatea de a opta să nu impună această formalitate.

Franța a optat pentru transpunerea în dreptul său intern prin Legea nr. 2007-1631 din 
20 noiembrie 2007 privind controlul imigrației, integrarea și azilul, a acestei obligații care, 
anterior, nu exista în dreptul francez.

Cu toate acestea, în absența unui decret de aplicare, dispoziția nu se aplică. Prin urmare, 
cetățenii europeni pot locui în Franța fără a li se impune nicio procedură administrativă. 

Concluzie

Comisia a fost contactată în mod direct în repetate rânduri de către petiționar și aceasta i-a 
transmis deja petiționarului aceste informații.


