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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1164/2009, του κ. Mikola Korsikov, ουκρανικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 2 υπογραφές, σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετώπισε στην 
προσπάθειά του να αποκτήσει δελτίο διαμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο και να 
ασκήσει το δικαίωμά του να συνοδεύσει τον βρετανό σύντροφό του στη Γαλλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ουκρανός υπήκοος που κατοικεί στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου σύναψε αστικό 
σύμφωνο συμβίωσης με βρετανό υπήκοο, καταγγέλλει τα προβλήματα που αντιμετώπισε 
όταν προσπάθησε να αποκτήσει δελτίο διαμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο και να ασκήσει το 
δικαίωμά του να συνοδεύσει τον σύντροφό του στη Γαλλία. Ο αναφέρων εξηγεί ότι υπέβαλε 
αίτηση για χορήγηση δελτίου διαμονής δυνάμει της οδηγίας 2004/58/ΕΚ τον Ιανουάριο του 
2009, έλαβε βεβαίωση υποβολής αίτησης τον Φεβρουάριο του 2009 και του επεστράφη το 
διαβατήριό του κατόπιν αιτήματός του τον Μάρτιο του 2009, αλλά ακόμη δεν έχει λάβει το 
δελτίο διαμονής του. Επιπλέον, ο αναφέρων καταγγέλλει τη μη αναγνώριση από τη Γαλλία 
της σύναψης αστικού συμφώνου συμβίωσης στη Βρετανία, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει 
να συνοδεύσει τον σύντροφό του στη Γαλλία. Ο αναφέρων εξηγεί ότι έκανε αίτηση για 
χορήγηση ταξιδιωτικής θεώρησης από τη Γαλλία, αλλά δεν του χορηγήθηκε επειδή η ισχύς 
της παρούσας άδειας παραμονής του δεν υπερέβαινε κατά περισσότερο από τρεις μήνες την 
ισχύ της αιτηθείσας θεώρησης. Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
εξετάσει το ζήτημα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Νοεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Απριλίου 2010.

Ο αναφέρων, ουκρανός υπήκοος που κατοικεί στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου σύναψε αστικό 
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σύμφωνο συμβίωσης με πρόσωπο του οποίου η ιθαγένεια δεν διευκρινίζεται, καταγγέλλει τα 
προβλήματα που αντιμετώπισε όταν προσπάθησε να αποκτήσει δελτίο διαμονής και να 
ασκήσει το δικαίωμά του να συνοδεύσει τον σύντροφό του στη Γαλλία. Ο αναφέρων εξηγεί 
ότι υπέβαλε αίτηση για χορήγηση δελτίου διαμονής δυνάμει της οδηγίας 2004/58/ΕΚ τον 
Ιανουάριο του 2009, αλλά ακόμη δεν έχει εκδοθεί το δελτίο διαμονής του.

Επιπλέον, ο αναφέρων καταγγέλλει τη μη αναγνώριση από τη Γαλλία των βρετανικών 
αστικών συμφώνων συμβίωσης, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να συνοδεύσει τον 
σύντροφό του στη Γαλλία ως μέλος οικογενείας, αλλά να υποχρεωθεί στη συνέχεια να 
ζητήσει την έκδοση ταξιδιωτικής θεώρησης και να καταβάλει τα αντίστοιχα προξενικά τέλη. 
Επιπροσθέτως, ο αναφέρων εξηγεί ότι υπέβαλε αίτηση για χορήγηση ταξιδιωτικής θεώρησης 
από τη Γαλλία, αλλά δεν του χορηγήθηκε επειδή η ισχύς της παρούσας άδειας παραμονής του 
στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπερέβαινε κατά περισσότερο από τρεις μήνες την ισχύ της 
αιτηθείσας θεώρησης.

Όσον αφορά τα καταγγελλόμενα προβλήματα ως προς την έκδοση της γαλλικής θεώρησης 
εισόδου, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η αξιολόγηση του κατά πόσον συνάδει η αντιμετώπιση 
της οποίας έτυχε ο αναφέρων από τις γαλλικές αρχές με το δίκαιο της ΕΕ εξαρτάται από την 
ιθαγένεια του συντρόφου του. Για να μπορέσει να ολοκληρώσει την αξιολόγησή της, η 
Επιτροπή ζήτησε από τον αναφέροντα, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
12ης Ιανουαρίου 2010, να παράσχει τις αναγκαίες πληροφορίες. Η απάντηση εκκρεμεί. 
Ελλείψει λεπτομερέστερης περιγραφής της υπόθεσης, η Επιτροπή αδυνατεί να καταλήξει σε 
οριστικό συμπέρασμα σχετικά με το εάν οι γαλλικές αρχές ενήργησαν σύμφωνα με το δίκαιο 
της ΕΕ. 

Όσον αφορά τη μη αναγνώριση από τις γαλλικές αρχές του συναφθέντος αστικού συμφώνου 
συμβίωσης, η Επιτροπή έχει ήδη απευθύνει επιστολή στις γαλλικές αρχές σχετικά με τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη Γαλλία οι βρετανοί πολίτες οι οποίοι έχουν συνάψει 
αστικό σύμφωνο συμβίωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθότι δεν μπορούν ούτε να επιτύχουν 
την αναγνώριση του εν λόγω συμφώνου στη Γαλλία ούτε να συνάψουν αστικό σύμφωνο 
αλληλεγγύης (Pacte Civil de Solidarité), επειδή δεν είναι ανύπαντροι. Η Επιτροπή 
υπογράμμισε ότι ο αντίκτυπος αυτής της κατάστασης σε προσωπικό, διοικητικό, 
κληρονομικό ή οικονομικό επίπεδο είναι πιθανό να αποτρέψει τους ενδιαφερόμενους πολίτες 
της ΕΕ από το να ασκήσουν πλήρως το δικαίωμα διαμονής τους στη Γαλλία. Επεσήμανε 
επίσης ότι οι δυσκολίες αυτές εγείρουν ζητήματα σε σχέση με το δίκαιο της ΕΕ, ιδίως ως 
προς την αρχή της κατάργησης των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας και το δικαίωμα διαμονής 
των πολιτών της ΕΕ. 

Προκειμένου να διευθετηθούν τα προβλήματα αυτά, η Γαλλική Εθνοσυνέλευση ενέκρινε στις 
28 Απριλίου 2009 τροποποίηση του άρθρου 515-1-7 του γαλλικού αστικού κώδικα σύμφωνα 
με την οποία «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. Δεν είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής να 
                                               
1 Τροποποίηση δημοσιευθείσα στην Επίσημη Εφημερίδα της 13ης Μαΐου 2009: «οι συνθήκες σύναψης και τα 

αποτελέσματα ενός καταχωρημένου αστικού συμφώνου όπως και οι αιτίες και οι συνέπειες της λύσης του 
διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του κράτους στο οποίο ανήκει η αρχή η οποία προέβη στην καταχώρηση» 
(ανεπίσημη μετάφραση).
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ερμηνεύσει την εν λόγω εθνική διάταξη. Ωστόσο, η Επιτροπή συνάγει ότι η συγκεκριμένη 
τροποποίηση θα θέσει τέρμα στις δυσκολίες τις οποίες συνάντησε ο αναφέρων στην 
προσπάθειά του να μεταβεί στη Γαλλία.


