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Temats: Lūgumraksts Nr. 1164/2009, ko iesniedza Ukrainas valstspiederīgais Mikola 
Korsikov un kam pievienoti 2 paraksti, par viņa problēmām saistībā ar uzturēšanās 
atļaujas iegūšanu Apvienotajā Karalistē un par viņa tiesībām doties līdzi savam 
Lielbritānijas partnerim uz Franciju

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, Ukrainas valstspiederīgais, kas dzīvo Apvienotajā Karalistē, kur 
viņš stājies civilā partnerībā ar Lielbritānijas valstspiederīgo, sūdzas par problēmām, kas 
radās, mēģinot iegūt uzturēšanās atļauju Apvienotajā Karalistē un izmantot savas tiesības 
doties līdzi savam partnerim uz Franciju. Lūgumraksta iesniedzējs paskaidro, ka 2009. gada 
janvārī viņš atbilstīgi Direktīvai 2004/58/EK pieprasīja uzturēšanās atļauju, 2009. gada 
februārī saņēma apliecību par uzturēšanās atļaujas pieprasīšanu un savu pasi viņš atguva 
2009. martā pēc paša pieprasījuma, bet vēl nav saņēmis uzturēšanās atļauju. Turklāt 
lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka Francija neatzīst Apvienotajā Karalistē reģistrētu
civilo partnerību, kā rezultātā viņš nevar doties līdzi savam partnerim uz Franciju. 
Lūgumraksta iesniedzējs paskaidro, ka viņam bija vajadzīga Francijas vīza, bet viņš nevarēja 
to nokārtot sakarā ar to, ka viņa pašreizējās uzturēšanās atļaujas termiņš vairāk par trīs 
mēnešiem nepārsniedz viņa pieprasītās vīzas derīguma termiņu. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz 
Eiropas Parlamentu izskatīt šo jautājumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 27. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. aprīlī

„Lūgumraksta iesniedzējs, Ukrainas valstspiederīgais, kas dzīvo Apvienotajā Karalistē, kur 
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viņš stājies civilā partnerībā ar personu, kuras valstspiederība ir neskaidra, sūdzas par 
problēmām, kas radās, mēģinot iegūt uzturēšanās atļauju un izmantojot savas tiesības doties 
līdzi savam partnerim uz Franciju. Lūgumraksta iesniedzējs paskaidro, ka 2009. gada janvārī 
viņš atbilstīgi Direktīvai 2004/58/EK pieprasīja uzturēšanās atļauju, taču uzturēšanās 
dokuments joprojām nav izsniegts.

Turklāt lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka Francija neatzīst Apvienotajā Karalistē reģistrētu 
civilo partnerību, kā rezultātā viņš kā ģimenes loceklis nevar doties līdzi savam partnerim uz 
Franciju un viņam jāiegūst vīzu, un jāmaksā attiecīgās konsulārās nodevas. Turklāt
lūgumraksta iesniedzējs paskaidro, ka viņš pieteicās Francijas vīzai, bet to nevarēja iegūt, jo 
viņa pašreizējās Apvienotās Karalistes uzturēšanās atļaujas derīguma termiņš vairāk par trīs 
mēnešiem nepārsniedz viņa pieprasītās vīzas derīguma termiņu.

Attiecībā uz iespējamām problēmām saistībā ar Francijas ieceļošanas vīzu Komisija uzsver, 
ka Francijas varas iestāžu attieksmes pret lūgumraksta iesniedzēju atbilstības ES tiesību 
aktiem novērtējums ir atkarīgs no lūgumraksta iesniedzēja partnera valstspiederības. Lai 
varētu izdarīt slēdzienu par novērtējumu, Komisija 2010. gada 12. janvāra e-pastā aicināja 
lūgumraksta iesniedzēju sniegt nepieciešamo informāciju. Atbilde vēl nav saņemta. Sīkāka 
gadījuma apraksta trūkuma dēļ Komisija nevar secināt, vai Francijas varas iestādes rīkojās 
atbilstoši ES tiesību aktiem.

Attiecībā uz to, ka Francijas varas iestādes neatzīst noslēgtu civilo partnerību, Komisija jau ir 
rakstījusi Francijas varas iestādēm par grūtībām, ar ko Francijā saskaras Apvienotās 
Karalistes pilsoņi, kas noslēguši civilo partnerību Apvienotajā Karalistē un kas nevar ne 
panākt tās atzīšanu Francijā, ne arī noslēgt Pacte Civil de Solidarité (civiltiesiskās 
solidaritātes paktu), jo nav neprecējušies. Komisija uzsvēra, ka personīgajā, administratīvajā, 
mantojuma un ekonomiskajā jomā šādas situācijas ietekme ieinteresētajiem ES pilsoņiem var 
traucēt pilnībā izmantot savas tiesības uzturēties Francijā. Tā arī norādīja, ka šīs grūtības rada 
jautājumus, kas saistīti ar ES tiesību aktiem, jo īpaši attiecībā uz ES pilsoņu 
nediskriminēšanas principu valstspiederības dēļ un uz uzturēšanās tiesībām.

Lai risinātu šīs grūtības, Nacionālā sapulce 2009. gada 28. aprīlī pieņēma grozījumu Francijas 
Civilkodeksa 515-1-7. pantā, ar ko „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 neinterpretē 
šos valsts noteikumus. Tomēr Komisija saprot, ka ar šo grozījumu tiks izbeigtas grūtības, ar 
kurām lūgumraksta iesniedzējs saskārās, mēģinot ceļot uz Franciju.”

                                               
1 Grozījums publicēts 2009. gada 13. maija Oficiālajā Vēstnesī. Uz izveides nosacījumiem un uz reģistrētas 

partnerības rezultātiem, kā arī tās šķiršanas cēloņiem un rezultātiem attiecas varas iestādes, kas to reģistrē, 
valsts materiālie nosacījumi (neoficiāls tulkojums).


