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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1164/2009 dėl peticijos pateikėjo problemų siekiant gauti leidimą gyventi 
Jungtinėje Karalystėje ir naudotis teise lydėti savo partnerį, Jungtinės Karalystės 
pilietį, į Prancūziją, kurią pateikė Ukrainos pilietis Mikola Korsikov, su 2 parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, Ukrainos pilietis, gyvenantis Jungtinėje Karalystėje, kurioje yra 
įregistravęs civilinę partnerystę su Jungtinės Karalystės piliečiu, skundžiasi dėl kilusių 
problemų bandant gauti leidimą gyventi Jungtinėje Karalystėje ir naudotis teise lydėti savo 
partnerį į Prancūziją. Peticijos pateikėjas aiškina, kad 2009 m. sausio mėn. prašė išduoti 
leidimą gyventi šalyje pagal Direktyvą 2004/58/EB, 2009 m. vasario mėn. gavo prašymo 
išduoti leidimą sertifikatą ir 2009 m. kovo mėn. paprašęs atgavo pasą, tačiau leidimo gyventi 
Jungtinėje Karalystėje dar negavo. Be to, peticijos pateikėjas skundžiasi, kad Prancūzija
nepripažįsta Jungtinės Karalystės civilinių partnerysčių, todėl jis negalėjo lydėti savo 
partnerio į Prancūziją. Jis aiškina, kad kreipėsi dėl Prancūzijos vizos, bet negalėjo jos gauti, 
nes jo dabartinio leidimo gyventi galiojimo laikas neviršijo prašomos išduoti vizos galiojimo 
laiko daugiau kaip tris mėnesius. Peticijos pateikėjas prašo, kad Europos Parlamentas 
išnagrinėtų šį klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. lapkričio 27 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. balandžio 22 d.

„Peticijos pateikėjas, Ukrainos pilietis, gyvenantis Jungtinėje Karalystėje, kurioje yra 
įregistravęs civilinę partnerystę su asmeniu, kurio pilietybė nežinoma, skundžiasi dėl kilusių 
problemų bandant gauti leidimą gyventi šalyje ir naudotis teise lydėti savo partnerį į 
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Prancūziją. Peticijos pateikėjas aiškina, kad 2009 m. sausio mėn. jis prašė išduoti leidimą 
gyventi šalyje pagal Direktyvą 2004/38/EB, tačiau šis dokumentas dar neišduotas.

Be to, peticijos pateikėjas skundžiasi, kad Prancūzija nepripažįsta Jungtinės Karalystės 
civilinių partnerysčių, todėl jis negalėjo lydėti savo partnerio į Prancūziją kaip šeimos narys, 
taigi turėjo gauti vizą ir mokėti atitinkamus konsulinius mokesčius. Be viso to, jis aiškina, kad 
kreipėsi dėl Prancūzijos vizos, bet negalėjo jos gauti, nes jo dabartinio leidimo gyventi 
Jungtinėje Karalystėje galiojimo laikas neviršijo prašomos išduoti vizos galiojimo laiko 
daugiau kaip tris mėnesius.

Dėl tariamų problemų, susijusių su atvykimo į Prancūziją viza, Komisija pabrėžia, kad tai, ar 
Prancūzijos valdžios institucijų elgesys su peticijos pateikėju atitinka ES teisės aktus,
vertinama atsižvelgiant į peticijos pateikėjo partnerio pilietybę. Kad galėtų baigti vertinimą, 
Komisija peticijos pateikėjo paprašė reikalingą informaciją elektroniniu paštu pateikti iki 
2010 m. sausio 12 d. Atsakymas dar negautas. Neturėdama išsamesnės informacijos apie šį 
atvejį, Komisija negali spręsti, ar Prancūzijos valdžios institucijos veikė pagal ES teisės aktus.

Kalbant apie Prancūzijos valdžios institucijų atsisakymą pripažinti sudarytą civilinę 
partnerystę, pasakytina, kad Komisija jau parašė Prancūzijos valdžios institucijoms dėl 
sunkumų, kuriuos Jungtinės Karalystės piliečiai, sudarę civilinę partnerystę Jungtinėje 
Karalystėje, patiria Prancūzijoje; Prancūzija nepripažįsta jų partnerystės ir jie negali sudaryti 
civilinės solidarumo sutarties (pranc. Pacte Civil de Solidarité), nes yra vedę (ištekėjusios). 
Komisija pabrėžė, kad dėl tokios padėties, kai daromas poveikis asmeniniu, administraciniu, 
paveldėjimo ar ekonominiu lygmenimis, atitinkamiems ES piliečiams veikiausiai bus 
užkirstas kelias visapusiškai naudotis savo teise gyventi Prancūzijoje. Taip pat ji nurodė, kad 
dėl šių sunkumų kils klausimų, susijusių su ES teisės aktais, visų pirma dėl nediskriminavimo 
dėl pilietybės principo ir Europos Sąjungos piliečių teisės apsigyventi.
Siekdama išspręsti šiuos sunkumus, 2009 m. balandžio 28 d. Nacionalinė asamblėja patvirtino 
Prancūzijos civilinio kodekso 515-1-7 straipsnio pakeitimą, pagal kurį „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. Komisija negali aiškinti šios nacionalinės nuostatos. Tačiau, Komisijos 
nuomone, dėl šio pakeitimo nebekils sunkumų, kuriuos peticijos pateikėjas patyrė 
bandydamas keliauti į Prancūziją.“

                                               
1 Pakeitimas paskelbtas 2009 m. gegužės 13 d. Oficialiajame leidinyje. Partnerystės sudarymo sąlygos, 

įregistruotos partnerystės poveikis, taip pat jos iširimo poveikis reglamentuojami valstybės, kuriai priklauso 
institucija, turinti kompetenciją įregistruoti šią partnerystę, materialine teise (neoficialus vertimas).


