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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0448/2008 af K. A., polsk statsborger, om de franske myndigheders 
påståede krænkelser af EU's principper om unionsborgernes fri bevægelighed

1. Sammendrag

Andrageren, der har boet i Frankrig i 5 år, henviser til de problemer, hun har haft med 
myndighederne i Thionville i forbindelse med udstedelse af opholdstilladelse (Titre de séjour 
vie privée et familiale). Alt imens hun erkender de problemer, de franske myndigheder er 
konfronteret med pga. ulovlig immigration fra Maghreb-landene og andre afrikanske stater, 
stiller hun sig uforståelig over for den behandling, hun blev udsat for, og da hun betvivler, at 
de pågældende myndigheder i indeværende sag har overholdt de bestemmelser, der gælder for 
unionsborgere, der ønske at og bo og arbejde i et andet EU-land end deres hjemland, anmoder 
hun Europa-Parlamentet om at tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. september 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2009.

"Andrageren klager over EU-borgernes problemer med og den ventetid, der er for at få et 
bevis for registrering i Frankrig. Hun hævder, at hun måtte vente fem måneder på, at de 
franske myndigheder udstedte dette dokument til hende. 

I henhold til direktiv 2004/38/EF1 fastslås unionsborgeres ret til ophold i en periode på mere 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, EUT L 158 af 30. april 
2004.
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end tre måneder ved et bevis for registrering. Retten til tidsubegrænset ophold fastslås ved et 
dokument, der bekræfter tidsubegrænset ophold. Registreringen har til hensigt at forsikre de 
nationale myndigheder om, at unionsborgere opfylder betingelserne for opholdsret.

Med direktivet er opholdstilladelser for unionsborgere blevet afskaffet. De beviser for 
registrering, der erstatter disse, skal udstedes i en meget hurtigere procedure og bedre afspejle 
det faktum, at unionsborgeres ret til at tage ophold følger direkte af traktaten og ikke af 
medlemsstaterne.

Som unionsborger afhænger andragerens ret til ophold i Frankrig derfor ikke af 
gennemførelsen af administrative procedurer. Hvis en unionsborger opfylder betingelserne i 
direktiv 2004/38, har han/hun ret til at tage ophold i værtsmedlemsstaten fra dette tidspunkt. 
Dokumenter, der udstedes til unionsborgere af værtsmedlemsstaten, anerkender blot denne 
ret. Hvis en unionsborger således undlader at registrere sig hos myndighederne i 
værtsmedlemsstaten, har han/hun stadig ret til at opholde sig der, hvis hun opfylder 
betingelserne. Retten til ophold kan ikke afbrydes på grund af dette administrative problem. 

For at opfylde forpligtelserne i direktiv 2004/38/EF har Frankrig indført et kodeks for 
udlændinges indrejse og ophold og ret til asyl (CESEDA) som ændret ved dekret 2007/371 af 
21. marts 2007. 

Artikel 8 og artikel 19, stk. 2 i direktiv 2004/38/EF1 indeholder bestemmelse om, at beviser 
for registrering og beviser for ret til tidsubegrænset ophold udstedes henholdsvis "straks" og 
"så hurtigt som muligt". Artikel L-121-2 og artikel R-122-1 CESEDA gennemfører artikel 8, 
stk. 2, og artikel 19, stk. 2, i direktivet korrekt i den nationale lovgivning. 

Kommissionen undersøger de foreliggende oplysninger for at vurdere, om der er tale om et 
enkeltstående tilfælde."

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, EUT L 158 af 30.4.2004.


