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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1092/2009, którą złożył Dimitri Tchernitchenko (Francja) w sprawie 
odmowy wydania długoterminowej wizy jego matce, obywatelce ukraińskiej, 
przez władze francuskie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, obywatel francuski, uważa, że decyzja konsulatu francuskiego w Kijowie
o odrzuceniu wniosku o długoterminową wizę dla jego matki (obywatelki ukraińskiej) 
stanowi naruszenie prawa dotyczącego łączenia rodzin. Składający petycję wyjaśnia, że jego 
matka podjęła już wszystkie kroki niezbędne do wydania wizy długoterminowej dla osoby 
będącej wstępnym obywatela francuskiego, ale nie mogła oczekiwać na zakończenie tego 
procesu we Francji, ponieważ z powodów rodzinnych, musiała wrócić na Ukrainę w 2003 r.
Składający petycję stwierdza, że jego siedemdziesięcioletnia matka przebywa obecnie 
samotnie w Kijowie. Składający petycję złożył zażalenie na decyzję konsulatu francuskiego
w dniu 16 marca 2009 r., lecz nie otrzymał odpowiedzi.

2. Dopuszczalność
Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 listopada 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

Składający petycję jest obywatelem francuskim mieszkającym we Francji. Jego matka, 
obywatelka ukraińska, złożyła wniosek o wizę długoterminową celem przyjazdu do Francji 
do swojego syna. Wniosek ten został odrzucony. Składający petycję uważa, że decyzja ta 
stanowi naruszenie prawa dotyczącego łączenia rodzin.

Dyrektywa Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin 
nie ma zastosowania do obywateli Unii, ale wyłącznie do obywateli krajów trzecich, którzy 
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dążą do połączenia z członkiem rodziny będącym obywatelem kraju trzeciego.

Art. 3 ust. 1 dyrektywy 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin 
do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich 
obowiązuje w odniesieniu do wszystkich obywateli Unii, którzy przemieszczają się do innego 
państwa członkowskiego lub przebywają w innym państwie członkowskim niż państwo 
członkowskie, którego są obywatelami, oraz do członków ich rodziny, którzy im towarzyszą 
lub do nich dołączają.

W związku z powyższym ustawodawstwo wspólnotowe w sprawie łączenia rodzin nie 
dotyczy „niemobilnych” obywateli UE; warunki łączenia rodzin podlegają przepisom prawa 
krajowego.

Należy zauważyć, że nawet jeśli dyrektywa 2003/86/WE miałaby zastosowanie, państwa 
członkowskie nadal mogłyby decydować o udzielaniu prawa wjazdu oraz prawa do 
przebywania rodziców pozostających na utrzymaniu (opcjonalnie art. 4 ust. 2 lit. a)).


