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Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000008/2017 

do Komisji 
art. 128 Regulaminu PE 

Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa 

Ruiz, Angelika Mlinar, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, María 

Teresa Giménez Barbat, Yana Toom, Renate Weber, Javier Nart, Carolina Punset, Ivo Vajgl, 

Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon, Marietje Schaake 
w imieniu grupy ALDE 

Claude Moraes, Seb Dance 
w imieniu grupy S&D 

Jean Lambert 
w imieniu grupy Verts/ALE 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Kostas 

Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo 
w imieniu grupy GUE/NGL 

Przedmiot: Naruszenia obowiązujących praw do swobodnego przemieszczania się obywateli UE 
mieszkających w Zjednoczonym Królestwie oraz stosowanie wydaleń po sześciu 
miesiącach 

Artykuł 21 TFUE wraz z art. 45 Karty praw podstawowych ustanawiają i gwarantują prawo każdego 
obywatela UE do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw 
członkowskich. Korzystanie ze swobodnego przepływu stanowi podstawowy element obywatelstwa 
UE. Dyrektywa 2004/38/WE ustanawia zasady dotyczące swobodnego przepływu oraz prawa 
obywateli UE i ich rodzin, a także wprowadza zabezpieczenia na wypadek odmowy pobytu lub 
wydalenia.  

Jako pełnoprawny członek UE Zjednoczone Królestwo musi stosować unijne przepisy dotyczące 
swobody przemieszczania się, a zadaniem Komisji jest zagwarantowanie, by przepisy te były 
stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Od 2008 r. w związku z dyrektywą 2004/38/WE 
Komisja wszczęła 29 postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 
wobec kilku państw członkowskich, w tym również Zjednoczonego Królestwa. Pojawia się coraz więcej 
doniesień o tym, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Zjednoczonego Królestwa w restrykcyjny 
sposób interpretuje wymogi posiadania wystarczających zasobów i ubezpieczenia zdrowotnego, tak 
aby ograniczać prawa obywateli UE w Zjednoczonym Królestwie. 

1. Czy Komisja dysponuje aktualnymi statystykami dotyczącymi liczby wniosków o zezwolenie na 
pobyt, wydanych decyzji o odmowie pobytu oraz wydaleniu ze Zjednoczonego Królestwa, a także 
liczby odwołań od tych decyzji? 

2. Jakie decyzje podjęła Komisja w następstwie postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego wobec Zjednoczonego Królestwa? 

3. Jakich wskazówek udziela Komisja państwom członkowskim, w tym Zjednoczonemu Królestwu, 
w celu zapewnienia prawidłowego stosowania dyrektywy w sprawie swobodnego przepływu oraz 
należytej ochrony praw obywateli UE? 

Przedłożone: 3.2.2017 
Przekazane: 7.2.2017 
Termin na udzielenie odpowiedzi: 14.2.2017 


