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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1092/2009 dėl Prancūzijos valdžios institucijų atsisakymo išduoti
ilgalaikę vizą peticijos pateikėjo motinai, kuri yra Ukrainos pilietė, kurią pateikė 
Prancūzijos pilietis Dimitri Tchernitchenko

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, Prancūzijos pilietis, mano, kad Kijeve esančio Prancūzijos konsulato 
sprendimas atsisakyti išduoti jos motinai, kuri yra Ukrainos pilietė, ilgalaikę vizą pažeidžia 
šeimos susijungimą reglamentuojančius teisės aktus. Peticijos pateikėjas aiškina, kad jo 
motina kaip Prancūzijos pilietybę turinčio asmens giminaitė jau atliko visas reikiamas 
procedūras ilgalaikei vizai gauti, tačiau nebegalėjo likti Prancūzijoje ir sulaukti procedūros 
pabaigos, nes dėl šeiminių priežasčių 2003 m. turėjo grįžti į Ukrainą. Pasak peticijos 
pateikėjo, šiuo metu jo septyniasdešimtmetė motina Kijeve gyvena viena. 2009 m. kovo 16 d. 
jis pasiskundė dėl Prancūzijos konsulato sprendimo, tačiau atsakymo negavo.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. lapkričio 19 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„Peticijos pateikėjas yra Prancūzijoje gyvenantis Prancūzijos pilietis. Jo motina, kuri yra 
Ukrainos pilietė, pateikė prašymą išduoti ilgalaikę vizą, kad galėtų atvykti pas savo sūnų į 
Prancūziją, tačiau jos prašymas nebuvo patenkintas. Peticijos pateikėjas mano, kad tai yra jo 
teisės į šeimos susijungimą pažeidimas.

2003 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyva 2003/86/EB dėl teisės į šeimos susijungimą taikoma 
ne ES piliečiams, o tik trečiųjų šalių piliečiams, siekiantiems prisijungti prie savo šeimos 
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narių, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai.

Direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi 
valstybių narių teritorijoje pagal jos 3 straipsnio 1 dalį taikoma tik ES piliečiams, kurie 
atvyksta į kitą valstybę narę, kurios piliečiai jie nėra, arba joje gyvena ir jų šeimos nariams, 
kurie juos lydi arba prisijungia prie jų. 

Taigi nejudantiems ES piliečiams Bendrijos teisės aktai dėl šeimos susijungimo netaikomi
šeimos susijungimo sąlygos tebėra nacionalinės teisės reglamentuojamas dalykas.

Pažymėtina, kad net jeigu Direktyva 2003/86/EB būtų taikytina, valstybės narė pagal 
direktyvą gali pačios nuspręsti, ar leisti atvykti į šali ir joje gyventi išlaikomiems tėvams (4 
straipsnio 2 dalies a punkte nustatyta neprivaloma sąlyga).“


