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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1164/2009, adresată de Mikola Korsikov, de cetăţenie ucraineană, însoţită 
de 2 semnături, privind problemele legate de obţinerea unui permis de şedere în 
Regatul Unit şi de exercitarea dreptului său de a-şi însoţi partenerul britanic în Franţa

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, resortisant ucrainean cu domiciliul în Regatul Unit, unde a încheiat un parteneriat 
civil cu un resortisant britanic, denunţă problemele cu care s-a confruntat în momentul în care 
a încercat să obţină un permis de şedere în Regatul Unit şi cele legate de exercitarea dreptului 
său de a-şi însoţi partenerul în Franţa. Petiţionarul explică faptul că în luna ianuarie 2009 a 
depus o cerere pentru eliberarea un permis de şedere în temeiul Directivei 2004/58/CE. În 
luna februarie 2009, acesta a primit o confirmare a depunerii cererii, iar în martie 2009 şi-a 
recuperat paşaportul la cerere, însă mai trebuie să obţină permisul de şedere. În plus, 
petiţionarul denunţă nerecunoaşterea de către Franţa a parteneriatului civil britanic care a avut 
drept urmare imposibilitatea petiţionarului de a-şi însoţi partenerul în Franţa. Petiţionarul 
explică faptul că a solicitat o viză din partea Franţei, însă nu a putut să o obţină, întrucât 
valabilitatea permisului de şedere actual nu depăşea cu mai mult de 3 luni valabilitatea vizei 
solicitate. Petiţionarul solicită Parlamentului European să examineze această chestiune.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 noiembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 aprilie 2010

Petiţionarul, resortisant ucrainean cu domiciliul în Regatul Unit, unde a încheiat un parteneriat 
civil cu un resortisant a cărui cetăţenie nu reiese clar, denunţă problemele cu care s-a 
confruntat în momentul în care a încercat să obţină un permis de şedere şi cele legate de 
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exercitarea dreptului său de a-şi însoţi partenerul în Franţa. Petiţionarul explică faptul că în 
luna ianuarie 2009 a depus o cerere pentru eliberarea un permis de şedere în temeiul 
Directivei 2004/58/CE, însă documentul de şedere nu i-a fost încă eliberat.

În plus, petiţionarul denunţă nerecunoaşterea de către Franţa a parteneriatului civil britanic,
care a avut drept urmare imposibilitatea petiţionarului de a-şi însoţi partenerul în Franţa în 
calitate de membru al familiei şi, astfel, necesitatea de a obţine o viză şi de a plăti taxele 
consulare corespunzătoare. De asemenea, petiţionarul explică faptul că a solicitat o viză din 
partea Franţei, însă nu a putut să o obţină, întrucât valabilitatea actualului său permis de 
şedere în Regatul Unit nu depăşea cu mai mult de 3 luni valabilitatea vizei solicitate.

În ceea ce priveşte pretinsele probleme legate de viza de intrare franceză, Comisia subliniază 
că evaluarea conformităţii cu dreptul comunitar a tratamentului aplicat petiţionarului de către
autorităţile franceze depinde de cetăţenia partenerului petiţionarului. Pentru a finaliza 
evaluarea, Comisia a invitat petiţionarul prin e-mail-ul din 12 ianuarie 2010 să ofere 
informaţiile necesare. Răspunsul nu a fost încă primit. În lipsa unei descrieri mai detaliate a 
cazului, Comisia nu poate să determine dacă autorităţile franceze au acţionat în conformitate 
cu dreptul comunitar.

Referitor la nerecunoaşterea de către autorităţile franceze a parteneriatelor civile, Comisia s-a 
adresat deja în scris autorităţilor franceze în legătură cu dificultăţile cu care se confruntă în 
Franţa cetăţenii britanici care au încheiat un parteneriat civil în Regatul Unit şi care nu pot 
nici să beneficieze de recunoaşterea acestuia, nici să încheie un Pacte Civil de Solidarité 
întrucât nu sunt consideraţi celibatari. Comisia a subliniat că impactul unei astfel de situaţii în
plan personal, administrativ, patrimonial sau economic ar putea împiedica cetăţenii UE în 
cauză să se bucure pe deplin de dreptul acestora de şedere în Franţa. Comisia a mai precizat 
că aceste dificultăţi ar pune sub semnul întrebării legislaţia comunitară, în special în ceea ce 
priveşte principiul nediscriminării pe motiv de cetăţenie şi dreptul de şedere al cetăţenilor UE.

În scopul soluţionării acestor dificultăţi, Adunarea Naţională a Franţei a adoptat, la 28 aprilie 
2009, un amendament la articolul 515-1-7 din Codul civil francez, prin care „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. Nu intră în atribuţiile Comisiei să interpreteze această dispoziţie naţională. 
Totuşi, Comisia înţelege din aceasta că amendamentul va pune capăt dificultăţilor cu care se 
confruntă petiţionarul atunci când încearcă să călătorească în Franţa.

                                               
1 Amendament publicat în Jurnalul Oficial din 13 mai 2009. Condiţiile de formare şi efectele unui parteneriat 

înregistrat, precum şi cauzele şi efectele dizolvării sale se supun dreptului material al statului autorităţii 
competente care înregistrează respectivul parteneriat (traducere neoficială).


