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Tárgy: K. A., lengyel állampolgár által benyújtott 0448/2008. számú petíció az 
Európai Unió polgárainak szabad mozgására vonatkozó elveknek a francia 
hatóságok részéről történő feltételezett megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki 5 évig élt Franciaországban, felhívja a figyelmet azokra a 
problémákra, amelyek Thionville-ben a hatóságokkal adódtak a tartózkodási engedély 
kiállításával kapcsolatban (Titre de séjour vie privée et familiale). A petíció benyújtója ismeri 
a problémákat, amelyekkel a francia hatóságok szembesülnek a Maghreb-országokból és más 
afrikai államokból Franciaországba irányuló illegális bevándorlás miatt, mégis érthetetlen 
számára az a bánásmód, amelyben részesült, és kétségbe vonja, hogy az érintett hatóságok 
ebben az ügyben betartották volna az olyan uniós polgárokra vonatkozó rendelkezéseket, akik 
az anyaországukon kívül más európai uniós országokban kívánnak élni és dolgozni. Ezért az 
ügy kivizsgálására kéri az Európai Parlamentet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. szeptember 24. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. január 30.

A petíció benyújtója azon problémák és késedelmek miatt emel panaszt, amelyekkel az uniós 
polgárok szembesülnek a bejelentkezésről szóló igazolás Franciaországban történő 
megszerzése során. Állítása szerint öt hónapot kellett várnia, hogy a francia hatóságok 
kiállítsák számára ezt a dokumentumot.
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A 2004/38/EK irányelv1 értelmében az uniós polgárok három hónapnál hosszabb 
tartózkodáshoz való jogát a bejelentkezésről szóló igazolás bizonyítja. A huzamos tartózkodás 
jogát a huzamos tartózkodási jogot igazoló dokumentum bizonyítja. A bejelentkezés célja, 
hogy a nemzeti hatóságok megbizonyosodjanak arról, hogy az uniós polgárok teljesítik a 
tartózkodáshoz való jog feltételeit.

Az irányelv megszünteti az uniós polgárokra vonatkozó tartózkodási engedélyt. A helyébe 
lépő, bejelentkezésről szóló igazolást gyorsabb eljárás keretében kell kiállítani, és ez az 
igazolás jobban kifejezi azt, hogy a tartózkodáshoz való jogot közvetlenül a Szerződés 
ruházza az uniós polgárokra, nem pedig a tagállamok.

A petíció benyújtójának – mint uniós polgárnak – a franciaországi tartózkodáshoz való joga 
tehát nem függ adminisztratív eljárások teljesítésétől. Ha egy uniós polgár teljesíti a 
2004/38/EK irányelvben előírt feltételeket, attól a pillanattól kezdve joga van a fogadó 
tagállamban tartózkodni. A fogadó tagállam által az uniós polgárok számára kiállított 
dokumentumok pusztán elismerik ezt a jogot. Amennyiben tehát egy uniós polgár elmulasztja 
a fogadó tagállam hatóságainál való bejelentkezést, attól még joga van ott tartózkodni, ha 
teljesíti a feltételeket. A tartózkodási jog nem szüntethető meg ezen adminisztratív probléma 
miatt.

Franciaország a 2004/38/EK irányelv rendelkezéseinek teljesítése érdekében hatályba léptette 
a külföldiek belépéséről és tartózkodásáról, valamint a menedékjogról szóló törvényt 
(CESEDA), amelyet a 2007. március 21-i, 2007/371. sz. rendelet módosított.

A 2004/38/EK irányelv 8. cikke és 19. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a
bejelentkezésről szóló igazolást és a huzamos tartózkodást igazoló dokumentumot „azonnal”, 
illetve „a lehető leghamarabb” ki kell állítani. A CESEDA L-121-2. és R-122-1. cikke
pontosan átülteti az irányelv 8. cikkének (2) bekezdését és 19. cikkének (2) bekezdését.

A Bizottság jelenleg vizsgálja a bizonyítékokat annak megállapítása érdekében, hogy ez 
egyedi eset volt-e.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. áprili s  29-i 2004/38/EK irányelve az Unió polgárainak és 
családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, HL L 158., 
2004.4.30.


