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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0448/2008, którą złożyła K.A. (Polska), w sprawie rzekomego 
naruszania przez władze francuskie zasad UE dotyczących swobodnego 
przemieszczania się obywateli UE

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, która mieszka we Francji od 5 lat, nawiązuje do problemów, które 
napotkała ze strony władz w Thionville w związku ze staraniami o pozwolenie na pobyt (titre 
de séjour vie privée et familiale). Chociaż składająca petycję jest świadoma problemów, 
z jakimi zmagają się władze francuskie z powodu nielegalnej imigracji z Maghrebu i innych 
krajów afrykańskich, nie potrafi zrozumieć, dlaczego jest tratowana w taki sposób i zwraca 
się do Parlamentu Europejskiego o zbadanie tej sytuacji, ponieważ ma wątpliwości, czy 
właściwe władze przestrzegają w omawianej sprawie przepisów mających zastosowanie do 
obywateli UE chcących mieszkać i pracować w państwie członkowskim UE innym niż 
państwo pochodzenia.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 24 września 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 stycznia 2009 r.

Składająca petycję sprzeciwia się problemom i opóźnieniom, jakie napotykają obywatele UE 
w związku z uzyskaniem we Francji zaświadczenia o rejestracji. Twierdzi ona, że musiała 
czekać pięć miesięcy, zanim francuskie organy wydały jej przedmiotowy dokument.
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Zgodnie z dyrektywą 2004/38/WE1 dowodem posiadania prawa pobytu przez obywateli UE 
przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy jest zaświadczenie o rejestracji. Dowodem 
posiadania prawa stałego pobytu jest dokument poświadczający stały pobyt. Celem rejestracji 
jest zagwarantowanie władzom krajowym, że obywatele UE przestrzegają warunków prawa 
pobytu.

Na mocy tej dyrektywy wycofano pozwolenia na pobyt dla obywateli Unii Europejskiej. 
Zaświadczenia o rejestracji, którymi je zastąpiono, należy wydawać w toku znacznie szybszej 
procedury i powinny one lepiej odzwierciedlać fakt, że prawo pobytu udzielane jest 
obywatelom Unii Europejskiej bezpośrednio przez Traktat, a nie przez państwo członkowskie. 

Prawo składającej petycję jako obywateli UE do pobytu we Francji nie zależy zatem od 
wypełnienia procedur administracyjnych. Z chwilą spełnienia przez obywatela Unii 
Europejskiej warunków określonych w dyrektywie 2004/38 nabywa on prawo pobytu 
w przyjmującym państwie członkowskim. Dokumenty wydawane obywatelom UE przez 
przyjmujące państwo członkowskie jedynie uznają to prawo. Zatem nawet jeśli obywatel Unii 
Europejskiej nie dokona rejestracji u organów przyjmującego państwa członkowskiego, ma 
on prawo pobytu w tym państwie, o ile spełnia wspomniane warunki. Prawo pobytu nie może 
wygasnąć z uwagi na opisany problem administracyjny. 

W celu dostosowania się do przepisów dyrektywy 2004/38/WE Francja wprowadziła w życie 
kodeks dotyczący wjazdu i pobytu cudzoziemców oraz prawa do azylu (CESEDA) zmieniony 
dekretem 2007/371 z dnia 21 marca 2007 r. 

Artykuł 8 i art. 19 ust. 2 dyrektywy 2004/38/WE stanowią, że zaświadczenia o rejestracji 
i dokumenty poświadczające stały pobyt wydawane są, odpowiednio, „niezwłocznie” i „w jak 
najkrótszym czasie”. Artykuł L-121-2 i art. R-122-1 CESEDA właściwie transponują art. 8 
ust. 2 i art. 19 ust. 2 przedmiotowej dyrektywy. 

Komisja analizuje dostępne dowody w celu ocenienia, czy opisana sprawa była 
odosobnionym przypadkiem.

                                               
1  Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa 
obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw 
członkowskich, Dz.U. L 158 z 30 kwietnia 2004 r.


