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Ref.: Petiția nr. 0448/2008, adresată de K. A., de naționalitate polonă, privind 
presupusa încălcare de către autoritățile franceze a principiilor europene privind 
libera circulație a cetățenilor din Uniunea Europeană

1. Rezumatul petiției

Petiționara, care a locuit în Franța timp de 5 ani, face referire la problemele pe care le-a avut 
cu autoritățile din Thionville în legătură cu eliberarea permisului de ședere (titre de séjour vie 
privée et familiale). Deși admite problemele cu care se confruntă autoritățile franceze din 
cauza emigrării ilegale din Maghreb și alte țări africane, petiționara nu reușește să înțeleagă 
modul în care a fost tratată și solicită Parlamentului European să investigheze situația, 
deoarece se îndoiește că autoritățile competente în cazul de față au respectat dispozițiile 
aplicabile cetățenilor europeni care doresc să locuiască și să lucreze într-un stat membru al 
Uniunii Europene, altul decât țara lor de origine.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 24 septembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2009

Petiționara se plânge de problemele și întârzierile cu care se confruntă cetățenii UE pentru 
obținerea unui certificat de înregistrare în Franța. Ea susține că a trebuit să aștepte cinci luni 
pentru eliberarea acestui document de către autoritățile franceze.
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În conformitate cu Directiva 2004/38/CE1 dreptul de ședere al cetățenilor UE, pentru o 
perioadă mai mare de trei luni, este evidențiat de un certificat de înregistrare. Dreptul de 
ședere permanentă este evidențiat de un document care atestă șederea permanentă. Scopul 
înregistrării este acela de a asigura autoritățile naționale că cetățenii UE respectă condițiile 
dreptului de ședere.

Permisele de ședere pentru cetățenii Uniunii au fost eliminate prin această directivă. 
Certificatele de înregistrare care le înlocuiesc trebuie eliberate printr-o procedură mult mai 
rapidă și care să reflecte mai bine faptul că dreptul de ședere este conferit direct cetățenilor 
UE de tratat și nu de statele membre.

Dreptul de ședere în Franța al petiționarei ca cetățean al UE nu depinde, prin urmare, de 
îndeplinirea unor proceduri administrative. În cazul în care un cetățean UE îndeplinește
condițiile prevăzute de Directiva 2004/38, acesta/aceasta are dreptul de ședere în statul 
membru gazdă din chiar acel moment. Documentele eliberate cetățenilor UE de statul 
membru gazdă doar recunosc acest drept. Astfel, în cazul în care un cetățean UE nu se 
înregistrează la autoritățile statului membru gazdă, acesta/aceasta are în continuare dreptul de 
ședere în acel stat dacă îndeplinește condițiile. Dreptul de ședere nu poate fi refuzat din cauza 
acestei probleme administrative.

În scopul respectării prevederilor Directivei 2004/38/CE, Franța a pus în aplicare Codul 
privind intrarea și șederea străinilor și dreptul de azil (Code de l'entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d'asile)(CESEDA) modificat prin Decretul 2007/371 din 21 martie 2007. 

Articolul 8 și articolul 19 alineatul (2) din Directiva 2004/38/CE prevăd că certificatele de 
înregistrare și documentele doveditoare ale șederii permanente sunt eliberate „imediat” și, 
respectiv, „cât mai curând posibil”. Articolul L-121-2 și articolul R-122-1 din CESEDA 
transpun în mod corect articolul 8 alineatul (2) și articolul 19 alineatul (2) din Directivă. 

Comisia examinează dovezile disponibile pentru a stabili dacă acesta a fost un caz izolat. 

                                               
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, JO L 158 
din 30 aprilie 2004.


