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Tárgy: Mikola Korsikov, ukrán állampolgár által benyújtott 1164/2009. számú, 2 aláírást 
tartalmazó petíció az Egyesült Királyságban a tartózkodási engedély megszerzése, 
valamint azonos nemű brit élettársának Franciaországba való elkíséréséhez való 
jogának gyakorlása során tapasztalt problémáiról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója – aki az Egyesült Királyságban élő ukrán állampolgár, ahol bejegyzett 
élettársi kapcsolatba lépett egy brit állampolgárral – azon problémák miatt emel kifogást, 
amelyekkel akkor szembesült, amikor tartózkodási engedélyt próbált szerezni az Egyesült 
Királyságban, valamint megpróbálta érvényesíteni azon jogát, hogy azonos nemű élettársát 
elkísérje Franciaországba. A petíció benyújtója közli, hogy 2009 januárjában a 2004/58/EK 
irányelv értelmében tartózkodási engedély iránti kérelmet nyújtott be, 2009 februárjában 
kézhez kapta a kérelemről szóló igazolást, majd kérésre 2009 márciusában visszakapta 
útlevelét, de még most sem rendelkezik tartózkodási engedéllyel. Továbbá a petíció 
benyújtója kifogásolja, hogy Franciaország nem ismeri el a brit bejegyzett élettársi 
kapcsolatot, aminek következtében nem tudta elkísérni partnerét Franciaországba. A petíció 
benyújtója közli, hogy francia vízum iránti kérelmet nyújtott be, de nem kaphatta meg a 
vízumot, mivel jelenlegi tartózkodási engedélyének érvényességi ideje nem haladja meg több 
mint három hónappal a kért vízum érvényességének idejét. A petíció benyújtója az ügy 
kivizsgálására kéri az Európai Parlamentet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. november 27. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. április 22.

A petíció benyújtója, egy ukrán állampolgár, aki az Egyesült Királyságban él – ahol 
bejegyzett élettársi kapcsolatot létesített egy személlyel, akinek az állampolgársága nem 
világos –, a tartózkodási engedély megszerzésének megkísérlése és az élettársának 
Franciaországba való elkíséréséhez való jogának gyakorlása során tapasztalt problémákat 
kifogásolja. A petíció benyújtója kifejti, hogy 2009 januárjában a 2004/38/EK irányelv 
alapján tartózkodási engedélyért folyamodott, de a tartózkodási okmányt még nem állították 
ki.

Továbbá a petíció benyújtója kifogásolja, hogy Franciaország nem ismeri el a brit bejegyzett 
élettársi kapcsolatokat, aminek következtében nem kísérhette el élettársát Franciaországba 
családtagként, és emiatt vízumot kellett szereznie, és meg kellett fizetnie a megfelelő konzuli 
díjakat. Továbbá a petíció benyújtója kifejti, hogy francia vízumért folyamodott, de azt nem 
kaphatta meg, mivel jelenlegi egyesült királysági tartózkodási engedélyének érvényességi 
ideje nem haladja meg több mint három hónappal a kért vízum érvényességének idejét.

A francia beutazóvízummal kapcsolatos állítólagos problémákat illetően a Bizottság 
hangsúlyozza, hogy azon bánásmód uniós jognak való megfelelésének az értékelése, 
amelyben a francia hatóságok a petíció benyújtóját részesítették, a petíció benyújtója 
élettársának állampolgárságától függ. A Bizottság ahhoz, hogy le tudja zárni az értékelést, 
2010. január 12-én e-mailben felkérte a petíció benyújtóját a szükséges tájékoztatás 
biztosítására. A válasz még várat magára. Az ügy részletesebb leírásának hiányában a 
Bizottság nem tudja megállapítani, hogy a francia hatóságok az uniós joggal összhangban 
jártak-e el. 

A megkötött bejegyzett élettársi kapcsolat francia hatóságok általi elismerésének hiányát 
illetően a Bizottság már írt a francia hatóságoknak azokról a nehézségekről, amelyekkel a 
Nagy-Britanniában bejegyzett élettársi kapcsolatot létesített brit polgárok szembesülnek 
Franciaországban, akik nem élvezhetik ennek elismerésének előnyeit Franciaországban, de 
mivel nem egyedülállóak, hasonló francia élettársi közösséget (Pacte Civil de Solidarité) sem 
köthetnek. A Bizottság hangsúlyozta, hogy ennek a helyzetnek a személyes, igazgatási, 
vagyoni és gazdasági szinten jelentkező hatása várhatóan megakadályozza az érintett uniós 
polgárokat abban, hogy teljes mértékben éljenek tartózkodási jogukkal Franciaországban. Azt 
is jelezte, hogy ezek a nehézségek kérdéseket vetnek fel az uniós joggal kapcsolatban is, 
különösen az állampolgárság alapján történő megkülönböztetésmentesség elvét és az uniós 
polgárok tartózkodási jogát illetően. 

E nehézségek megoldása érdekében az Assemblée Nationale 2009. április 28-án elfogadta a 
francia polgári törvénykönyv 515-1-7. cikkének módosítását, amely szerint: „a bejegyzett 
élettársi közösség létrejöttének feltételeire, hatásaira valamint felbontásának okaira és 
kihatásaira az élettársi kapcsolat bejegyzésében illetékes hatóság államának anyagi jogi 
rendelkezései vonatkoznak.”1. Nem a Bizottság feladata e nemzeti rendelkezés értelmezése. A 
Bizottság tudomása szerint azonban ez a módosítás véget fog vetni azoknak a nehézségeknek, 
amelyekkel a petíció benyújtója a Franciaországba történő utazás alkalmával szembesült. 
                                               
1 A Hivatalos Lapban 2009. május 13-án közzétett módosítás. a bejegyzett élettársi közösség létrejöttének 

feltételeire, hatásaira valamint felbontásának okaira és kihatásaira az élettársi kapcsolat bejegyzésében 
illetékes hatóság államának anyagi jogi rendelkezései vonatkoznak.(nem hivatalos fordítás).



CM\814423HU.doc 3/3 PE441.095v01-00

HU


