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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

22.4.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1164/2009, внесена от Mikola Korsikov, с украинско 
гражданство, подкрепена от 2 подписа, относно проблемите му при получаване 
на разрешително за пребиваване в Обединеното кралство и при упражняването 
на правото му да придружи своя партньор от мъжки пол с британско 
гражданство във Франция

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, украински гражданин, пребиваващ в Обединеното кралство, 
където е регистрирал гражданско партньорство с британски гражданин, разкрива 
проблемите, с които се е сблъскал, докато се е опитвал да получи разрешително за 
пребиваване в Обединеното кралство и при упражняването на правото си да придружи 
своя партньор от мъжки пол във Франция. Вносителят обяснява, че е кандидатствал за 
разрешително за пребиваване съгласно Директива 2004/38/ЕО през януари 2009 г., 
получил е удостоверение за кандидатстване през февруари 2009 г. и е получил паспорта 
си обратно при поискване през март 2009 г., но все още не е получил разрешително за 
пребиваване. Освен това вносителят посочва, че във Франция не са признали 
регистрираното британско гражданско партньорство, в резултат на което той не е могъл 
да придружи партньора си във Франция. Вносителят обяснява, че е поискал френска 
виза, но не е могъл да я получи, тъй като валидността на настоящото му разрешително 
за пребиваване не е надвишавала с повече от три месеца валидността за исканата виза. 
Вносителят иска Европейският парламент да разгледа въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 27 ноември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 22 април 2010 г.
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Вносителят на петицията, украински гражданин, пребиваващ в Обединеното кралство, 
където е регистрирал гражданско партньорство с лице, чието гражданство не е ясно, 
разкрива проблемите, с които се е сблъскал, докато се е опитвал да получи 
разрешително за пребиваване и при упражняването на правото си да придружи своя 
партньор във Франция. Вносителят на петицията обяснява, че е кандидатствал за 
разрешително за пребиваване съгласно Директива 2004/38/ЕО през януари 2009 г., но 
все още не е получил документа за пребиваване.

Освен това вносителят посочва, че във Франция не са признали регистрираното 
британско гражданско партньорство, в резултат на което той не е могъл да придружи 
партньора си във Франция като член на семейството и последващата необходимост да 
получи виза и да заплати съответните консулски такси. При това вносителят обяснява, 
че е кандидатствал за френска виза, но не е могъл да я получи, тъй като валидността на 
настоящото му разрешително за пребиваване в Обединеното кралство не е надвишавала 
с повече от три месеца валидността за исканата виза.

Относно предполагаемите проблеми с френската входна виза, Комисията подчертава, 
че оценката на съответствието с европейското право на третирането на вносителя на 
петицията от страна на френските органи зависи от гражданството на партньора на 
вносителя. За да може да направи оценка, Комисията прикани вносителя с електронно 
писмо от 12 януари 2010 г. да предостави необходимата информация. Отговор все още 
не е получен. При липсата на по-подробно описание на случая Комисията не е в 
състояние да заключи дали френските органи са действали в съответствие с правото на 
ЕС.

Относно непризнаването от френските органи на сключеното гражданско 
партньорство, Комисията вече е писала до френските органи във връзка с трудностите, 
с които британските граждани, сключили гражданско партньорство в Обединеното 
кралство, се сблъскват във Франция, като нито могат да се възползват от признаването 
му във Франция, нито да сключат Граждански пакт за солидарност, тъй като имат 
партньор. Комисията подчертава, че последиците от подобна ситуация на лично, 
административно, имуществено или икономическо равнище вероятно могат да 
попречат на засегнатите граждани на ЕС да се възползват изцяло от правото си на 
пребиваване във Франция. Тя посочва също така, че тези трудности биха повдигнали 
въпроси във връзка с правото на ЕС, и по-конкретно по отношение на принципа за 
недискриминация на основата на гражданство и правото на пребиваване на граждани на 
ЕС.
С цел да разреши тези трудности, на 28 април 2009 г. Националното събрание прие 
изменение на член 515-1-7 от Френския граждански кодекс, по силата на което „les 
conditions de formation et les effets d'un partenariat enregistré ainsi que les causes et les 
effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l'Etat de l'autorité qui 
procède à son enregistrement“1. Комисията не може да тълкува тази национална 

                                               
1 Изменението е публикувано в Държавен вестник на 13 май 2009 г. Условията за възникване и 

последиците от регистрирано партньорство, както причините и последиците от неговото 
разтрогване са подчинени на материалното право на държавата на органа, който регистрира това 
партньорство (неофициален превод).
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разпоредба. Въпреки това Комисията счита, че това изменение ще сложи край на 
трудностите, пред които е бил изправен вносителят на петицията при опитите си да 
пътува до Франция.

                                                                                                                                                  


