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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1164/2009 af Mikola Korsikov, ukrainsk statsborger, og 2 
medunderskrivere, om hans problemer med at få en opholdstilladelse i Det 
Forenede Kongerige og med at udøve sin ret til at ledsage sin mandlige partner til 
Frankrig

1. Sammendrag

Andrageren, en ukrainsk statsborger med bopæl i Det Forenede Kongerige, hvor han indgik 
registreret partnerskab med en britisk statsborger, klager over de problemer, han stødte på, da 
han forsøgte at få en opholdstilladelse i Det Forenede Kongerige og at udøve sin ret til at 
ledsage sin mandlige partner til Frankrig. Andrageren forklarer, at han ansøgte om 
opholdstilladelse i henhold til direktiv 2004/58/EF i januar 2009, modtog et bevis for 
ansøgningen i februar 2009 og efter anmodning fik sit pas tilbage i marts 2009, men han har 
endnu ikke modtaget sin permanente opholdstilladelse. Endvidere klager han over, at Frankrig 
ikke anerkender den britiske lov om registreret partnerskab, hvilket har resulteret i, at han 
ikke har været i stand til at ledsage sin partner i Frankrig. Andrageren forklarer, at han skulle 
have et fransk visum, men ikke kunne få det, fordi hans aktuelle foreløbige opholdstilladelse 
ikke var gyldig i over tre måneder efter udløbet af den periode, han søgte visum til. 
Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at undersøge sagen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. november 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. april 2010.

"Andrageren, en ukrainsk statsborger med bopæl i Det Forenede Kongerige, hvor han indgik 
registreret partnerskab med en person, hvis nationalitet er uklar, klager over de problemer, 
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han stødte på, da han forsøgte at få en opholdstilladelse og at udøve sin ret til at ledsage sin 
partner til Frankrig. Andrageren forklarer, at han ansøgte om opholdstilladelse i henhold til 
direktiv 2004/38/EF i januar 2009, men at opholdstilladelsen endnu ikke er blevet udstedt.

Endvidere klager han over, at Frankrig ikke anerkender den britiske lov om registreret 
partnerskab, hvilket har resulteret i, at han ikke har været i stand til at ledsage sin partner til 
Frankrig som familiemedlem, og at han derfor var nødt til at få et visum og betale de dermed 
forbundne gebyrer til konsulatet.  Andrageren forklarer endvidere, at han ansøgte om et fransk 
visum, men ikke kunne få det, fordi hans aktuelle foreløbige opholdstilladelse i Det Forenede 
Kongerige ikke var gyldig i over tre måneder efter udløbet af den periode, han søgte visum til.

For så vidt angår de påståede problemer med det franske indrejsevisum, understreger 
Kommissionen, at vurderingen af, hvorvidt den behandling, andrageren fik af de franske 
myndigheder, er i overensstemmelse med EU-lovgivningen, afhænger af andragerens partners 
nationalitet. For at kunne foretage denne vurdering har Kommissionen pr. e-mail af 12. januar 
2010 anmodet andrageren om at tilvejebringe de nødvendige oplysninger. Andragerens svar 
foreligger endnu ikke.  Hvis ikke Kommissionen får en mere detaljeret beskrivelse af sagen, 
vil den ikke kunne afgøre, hvorvidt de franske myndigheder handlede i overensstemmelse 
med EU-retten. 

For så vidt angår de franske myndigheders manglende anerkendelse af det indgåede 
registrerede partnerskab, har Kommissionen allerede sendt en skrivelse til de franske 
myndigheder om de vanskeligheder, som britiske statsborgere, der har indgået registreret 
partnerskab i Det Forenede Kongerige, møder i Frankrig. De kan hverken få deres registrerede 
partnerskab anerkendt i Frankrig eller indgå en Pacte Civil de Solidarité, da de ikke er ugift.
Kommissionen understregede, at en sådan situations betydning på det personlige, 
administrative, formuemæssige og økonomiske plan sandsynligvis vil forhindre de berørte 
EU-borgere i fuldt ud at udøve deres ret til at tage ophold i Frankrig. 

Kommissionen oplyste endvidere, at disse problemer ville rejse spørgsmål i relation til EU-
retten, navnlig med hensyn til princippet om ikkeforskelsbehandling begrundet i nationalitet 
og EU-borgernes ret til ophold. 
For at løse disse problemer vedtog den franske nationalforsamling den 28. april 2009 en 
ændring til § 515-1-7 i den franske civilret, hvorved "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. Det 
tilkommer ikke Kommissionen at fortolke denne nationale bestemmelse. Det er imidlertid 
Kommissionens opfattelse, at denne ændring løser de problemer, som andrageren stødte på, 
da han forsøgte at rejse til Frankrig."

                                               
1 Ændring offentliggjort i det franske statstidende den 13. maj 2009. Betingelserne for indgåelse af og 

virkningerne af et registreret partnerskab samt årsagerne til og virkningerne af dets opløsning er underlagt 
den materielle ret i den stat, i hvilken den myndighed, der registrerer partnerskabet, hører hjemme (uofficiel 
oversættelse).


