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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1164/2009, którą złożył Mikola Korsikov (Ukraina) z dwoma podpisami, 
w sprawie problemów z uzyskaniem karty pobytowej w Wielkiej Brytanii 
i z korzystaniem z prawa wyjazdu ze swoim brytyjskim partnerem do Francji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, obywatel Ukrainy zamieszkały w Wielkiej Brytanii, gdzie zawarł związek 
partnerski z obywatelem brytyjskim, informuje o problemach, jakie napotkał, próbując 
uzyskać kartę pobytową w Wielkiej Brytanii oraz chcąc skorzystać z prawa do wyjazdu ze 
swoim brytyjskim partnerem do Francji. Składający petycję wyjaśnia, że w styczniu 2009 r. 
na mocy dyrektywy 2004/58 wystąpił o kartę pobytową, w lutym 2009 r. otrzymał 
zaświadczenie o złożeniu wniosku o wydanie karty, a w marcu 2009 r. na jego prośbę 
zwrócono mu paszport, ale kartę pobytową ma dopiero otrzymać. Ponadto składający petycję 
informuje o nieuznawaniu przez Francję brytyjskich związków partnerskich, co 
spowodowało, że nie mógł wyjechać ze swoim brytyjskim partnerem do Francji. Wyjaśnia, że 
wystąpił o wizę francuską, ale mógł ją otrzymać, ponieważ ważność jego obecnego 
dokumentu pobytowego nie przekraczała o ponad trzy miesiące ważności wymaganej wizy. 
Składający petycję prosi Parlament Europejski o zajęcie się tą sprawą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 27 listopada 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 kwietnia 2010 r.

Składający petycję, obywatel Ukrainy mieszkający w Wielkiej Brytanii, gdzie zawarł 
partnerstwo cywilne z osobą, której narodowość nie jest jasna, informuje o problemach, jakie 
napotkał, próbując uzyskać pozwolenie na pobyt oraz wykonując prawo do towarzyszenia 
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swemu partnerowi w podróży do Francji. Składający petycję wyjaśnia, że wniosek o wydanie 
pozwolenia na pobyt na mocy dyrektywy 2004/38/WE złożył w styczniu 2009 r., jednak 
dokument pobytowy nie został jeszcze wydany.

Ponadto składający petycję informuje, że Francja nie uznaje brytyjskich partnerstw 
cywilnych, co spowodowało, że nie mógł on towarzyszyć swojemu partnerowi w podróży do
Francji jako członek rodziny, a następnie musiał uzyskać wizę i uiścić odnośne opłaty 
konsularne. Składający petycję wyjaśnia też, że wystąpił o wizę francuską, ale nie mógł jej 
otrzymać, ponieważ okres ważności aktualnego brytyjskiego pozwolenia na pobyt nie 
przekraczał o ponad trzy miesiące okresu ważności wnioskowanej wizy.

W odniesieniu do rzekomych problemów z francuską wizą wjazdową Komisja podkreśla, że 
ocena zgodności z prawem UE sposobu potraktowania składającego petycję przez władze 
francuskie zależy od narodowości jego partnera. Aby móc doprowadzić ocenę do końca, 
w liście elektronicznym z dnia 12 stycznia 2010 r. Komisja wezwała składającego petycję do 
przekazania niezbędnych informacji. Odpowiedź jest oczekiwana. Przy braku bardziej 
szczegółowego opisu sprawy Komisja nie jest w stanie stwierdzić, czy władze francuskie 
działały zgodnie z prawem UE. 

W odniesieniu do nieuznawania przez władze francuskie zawartego partnerstwa cywilnego 
Komisja zwracała się już do tych władz na piśmie w związku z trudnościami, jakie napotykają 
we Francji obywatele brytyjscy, którzy zawarli związek partnerski w Wielkiej Brytanii i nie 
mogą skorzystać z jego uznania we Francji ani zawrzeć Pacte Civil de Solidarité (związku 
partnerskiego), ponieważ nie są osobami stanu wolnego. Komisja podkreśliła, że 
oddziaływanie takiego stanu rzeczy na poziomie osobistym, administracyjnym, spadkowym 
i gospodarczym może uniemożliwiać odnośnym obywatelom UE pełne korzystanie z ich 
prawa pobytu we Francji. Zaznaczono też, że trudności te budzą wątpliwości dotyczące prawa 
unijnego, szczególnie w odniesieniu do zasady niedyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową oraz prawa pobytu obywateli UE. 
Aby usunąć te trudności, Zgromadzenie Narodowe przyjęło w dniu 28 kwietnia 2009 r.
poprawkę do artykułu 515-1-7 francuskiego kodeksu cywilnego, na mocy której „warunki 
powstania i skutki zarejestrowanego związku partnerskiego, a także przyczyny i konsekwencje 
jego rozwiązania podlegają krajowym przepisom materialnym ustanowionym przez instytucję 
rejestrującą taki związek”1. To nie do Komisji należy interpretacja tego przepisu krajowego. 
Jednak w rozumieniu Komisji poprawka ta położy kres trudnościom składającego petycję, 
wobec jakich stawał on, próbując odbyć podróż do Francji.

                                               
1 Poprawka opublikowana w Dzienniku Urzędowym w dniu 13 maja 2009 r. Warunki zawierania, skutki 

rejestracji partnerstwa, jak również skutki jego rozwiązania podlegają prawu materialnemu kraju, którego 
organ jest kompetentny w zakresie rejestracji tego partnerstwa (tłumaczenie nieoficjalne).


