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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1092/2009 af Dimitri Tchernitchenko, fransk statsborger, om de 
franske myndigheders afslag på at udstede et langtidsvisum til hans mor, der er 
ukrainsk statsborger

1. Sammendrag

Andrageren, der er fransk statsborger, mener, at det er et brud på lovgivningen om 
familiesammenføring, når det franske konsulat i Kiev har besluttet at afslå ansøgningen om et 
langtidsvisum til hans mor, som er ukrainsk statsborger. Andrageren forklarer, at hans mor 
allerede har truffet alle de nødvendige foranstaltninger for at opnå et langtidsvisum som 
slægtning i ret opstigende linje til en fransk statsborger, men kunne ikke vente på afslutningen 
af processen i Frankrig, da hun af familiære grunde var nødt til at vende tilbage til Ukraine i 
2003. Ifølge andrageren er hans 70-årige mor i dag alene i Kiev. Han klagede over det franske 
konsulats beslutning den 16. marts 2009, men har ikke modtaget noget svar.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. november 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. marts 2010.

"Andrageren er en fransk statsborger med bopæl i Frankrig. Hans mor, der er statsborger i 
Ukraine, har ansøgt om et langtidsvisum med henblik på at slutte sig til sin søn i Frankrig, 
hvilket hun fik afslag på. Andrageren anser dette for at være en krænkelse af hans ret til 
familiesammenføring.

Rådets direktiv 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring gælder 
ikke for EU-borgere, men kun for tredjelandsstatsborgere, som søger sammenføring med et 
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familiemedlem, som er tredjelandsstatsborger.

Direktiv 2004/38/EF1 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes område gælder i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, 
kun for unionsborgere, som flytter til eller bosætter sig i en anden medlemsstat end den, som 
de er statsborgere i, og deres familiemedlemmer, som ledsager eller slutter sig til dem. 

"Ikkemobile" unionsborgere er således ikke omfattet af Fællesskabets lovgivning om 
familiesammenføring, og betingelserne for familiesammenføring hører fortsat under den 
nationale lovgivning.

Det skal bemærkes, at selv om direktivet 2003/86/EF havde været gældende, er det stadig op 
til medlemsstaterne i henhold til direktivet at beslutte, om den ønsker at tillade indrejse og 
ophold for forsørgede forældre (valgfri bestemmelse i artikel 4, stk. 2, litra a))."

                                               
1 EUT L158 af 30.04.2004, s. 77.


