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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1092/2009, adresată de Dimitri Tchernitchenko, de cetățenie franceză, 
privind refuzul autorităților franceze de a-i elibera mamei sale, de cetățenie 
ucraineană, o viză de lungă ședere

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, cetățean francez, consideră că decizia consulatului francez din Kiev de a respinge
cererea mamei sale (de cetățenie ucraineană) pentru obținerea unei vize de lungă ședere 
încalcă legislația privind reîntregirea familiei. Petiționarul a explicat că mama sa a urmat deja 
toți pașii necesari obținerii unei de lungă ședere, în calitate de rudă pe linie ascendentă a unui 
cetățean francez, dar nu a putut aștepta finalizarea acestui proces în Franța deoarece, din 
motive familiale, a fost nevoită să se întoarcă în Ucraina în 2003. După spusele petiționarului, 
mama sa în vârstă de 70 ani locuiește în prezent singură în Kiev. Petiționarul a contestat 
decizia consulatului francez la 16 martie 2009, dar nu a primit niciun răspuns.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 noiembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010

Petiționarul este cetățean francez și locuiește în Franța. Mama sa, cetățean ucrainean, a depus 
o cerere de obținere a unei vize de lungă ședere pentru a se alătura fiului ei în Franța, aceasta 
fiindu-i respinsă. Petiționarul consideră că este vorba de o încălcare a dreptului său la 
reîntregirea familiei.

Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea 
familiei nu se aplică cetățenilor Uniunii, ci doar resortisanților țărilor terțe care doresc 
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reîntregirea familiei prin aducerea unui membru al familiei, resortisant al unei țări terțe.

Directiva 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor 
membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora prevede la articolul 3 alineatul 
(1) că se aplică doar cetățenilor UE care se deplasează sau își au reședința într-un stat 
membru, altul decât cel al căror resortisanți sunt, precum și membrilor familiilor acestora, 
care îi însoțesc sau li se alătură. 

Astfel, cetățenii UE „imobili” nu intră sub incidența legislației comunitare privind reîntregirea 
familiei; condițiile de reîntregire a familiei rămân de competența legislației naționale.

Trebuie menționat că, chiar dacă Directiva 2003/86/CE ar fi aplicabilă în acest caz, aceasta îi 
conferă statului membru libertatea de a decide asupra autorizării intrării și stabilirii pe 
teritoriul său a rudelor pe linie ascendentă [clauza opțională de la articolul 4 alineatul (2) litera 
(a)].


