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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0448/2008, ingiven av K.A. (polsk medborgare), om de franska 
myndigheternas påstådda överträdelser av EU:s principer om fri rörlighet för 
medborgarna

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren, som har bott i Frankrike i 5 år, hänvisar till de problem hon har haft med 
myndigheterna i Thionville i samband med utfärdande av uppehållstillstånd (Titre de séjour 
vie privée et familiale). Samtidigt som hon erkänner de problem som de franska 
myndigheterna konfronteras med p.g.a. olaglig invandring från Mahgrebländerna och andra 
afrikanska stater kan hon inte förstå den behandling hon har blivit utsatt för, och då hon 
tvivlar på att de berörda myndigheterna i sammanhanget har följt de bestämmelser som gäller 
EU-medborgare som vill bo och arbeta i ett annat EU-land än sitt hemland uppmanar hon 
Europaparlamentet att ta upp ärendet.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 24 september 2008. Kommissionen har uppmanats 
att lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 30 januari 2009

Framställaren klagar över problem och förseningar för EU-medborgare i samband med 
utfärdande av bevis om registrering i Frankrike. Hon hävdar att hon var tvungen att vänta i 
fem månader innan de franska myndigheterna utfärdade denna handling åt henne.
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Enligt direktiv 2004/38/EG1 ska EU-medborgares uppehållsrätt i en period längre än tre 
månader intygas genom ett registreringsbevis. Permanent uppehållstillstånd utfärdas till 
personer som har rätt att vistas i landet stadigvarande. Syftet med registreringen är att de 
nationella myndigheterna ska kunna försäkra sig om att EU-medborgarna uppfyller villkoren 
för att uppehålla sig i landet.

Uppehållstillstånd för unionsmedborgare avskaffades genom direktivet. De registreringsbevis
som ersätter dem måste utfärdas mycket snabbare och på ett bättre sätt avspegla att 
unionsmedborgarnas uppehållsrätt följer direkt av fördraget och inte är beroende av att ett 
uppehållstillstånd utfärdas av medlemsstaterna.

Framställarens rätt att uppehålla sig i Frankrike som EU-medborgare beror därför inte på 
fullgörandet av de administrativa förfarandena. Om en unionsmedborgare uppfyller de krav 
som fastställs i direktiv 2004/38 har han eller hon rätt att uppehålla sig i värdmedlemsstaten 
från den tidpunkten. Den handling som värdmedlemstaten utfärdar till EU-medborgare utgör 
endast ett bevis på denna rättighet. Om unionsmedborgare underlåter att registrera sig hos 
myndigheterna i värdmedlemsstaten har de följaktligen ändå rätt att uppehålla sig där om de 
uppfyller villkoren. Uppehållsrätten påverkas inte av sådana administrativa problem.

För att följa bestämmelserna i direktiv 2004/38/EG införde Frankrike en kodex om 
utlänningars inresa och vistelse samt asylrätt (CESEDA) ändrad genom dekret 2007/371 av 
den 21 mars 2007.

Enligt artikel 8 och artikel 19.2 i direktiv 2004/38/EG ska bevis om registrering och intyg om 
permanent uppehållsrätt utfärdas ”omedelbart” respektive ”snarast möjligt”. Artiklarna 8.2 
och 19.2 i direktivet införlivas på ett korrekt sätt genom artiklarna L-121-2 och R-122-1 i 
CESEDA.

Kommissionen undersöker tillgängliga uppgifter för att utvärdera om detta var ett isolerat fall.

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras 

familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (EUT L 158, 
30.4.2004).


