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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0159/2006 złożona przez Ashley Binamungu (Wielka Brytania), w imieniu 
organizacji „Panny młode bez granic”, w sprawie praw przysługujących małżonkom 
pochodzącym z innych krajów do zamieszkiwania w Wielkiej Brytanii

1. Streszczenie petycji

W imieniu wspomnianej wyżej organizacji składająca petycję zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego o podjęcie działania w celu zapewnienia zgodności działań brytyjskich władz 
z przepisami dyrektywy 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin 
do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, twierdząc, 
że brytyjskie władze wymagają obecnie od małżonków pochodzących z innych krajów, aby 
wracali do krajów swojego pochodzenia i zwracali się o udzielenie pozwolenia na pobyt do 
tamtejszych brytyjskich władz konsularnych. Składająca petycję podkreśla, że w wielu 
przypadkach w odnośnych państwach trzecich nie jest bezpiecznie, a ponadto przebywanie 
w nich, niezależnie od długości pobytu, stwarza poważne problemy natury praktycznej 
i finansowej. Na koniec kwestionuje logikę przepisów dyrektywy dotyczących prawa do 
angażowania się w działalność przynoszącą dochód.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 27 czerwca 2006 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 23 marca 2007 r.

Fakty

Składająca petycję, obywatelka Wielkiej Brytanii występująca w imieniu wspomnianej 
organizacji, twierdzi, że brytyjskie władze wymagają obecnie od pochodzących z innych 
krajów małżonków, których wnioski o azyl zostały odrzucone, aby wracali do krajów 
swojego pochodzenia i zwracali się o udzielenie pozwolenia na pobyt od tamtejszych 
brytyjskich władz konsularnych. Podkreśla ona, że w wielu przypadkach w odnośnych 
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państwach trzecich nie jest bezpiecznie ani dla obywatela UE, ani dla jego małżonka. Ponadto 
dążenia do połączenia rodziny poprzez towarzyszenie małżonkom tymczasowo bądź na stałe 
w danych państwach trzecich stwarzają poważne problemy natury prawnej, praktycznej 
i finansowej.
Jako podstawę swojej petycji składająca petycję przywołuje art. 6 Traktatu o Unii 
Europejskiej interpretowany wraz z europejską konwencją praw człowieka oraz Kartą praw 
podstawowych Unii. Składająca petycję odwołuje się do art. 17 i 18 traktatu WE oraz do 
dyrektywy 2004/38/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i 
członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw 
członkowskich, jak również zwraca uwagę na fakt, że przedmiotowa dyrektywa zapewnia 
większą ochronę prawa do życia rodzinnego dla obywateli innych państw członkowskich UE 
niż ma to miejsce w przypadku prawa krajowego w Wielkiej Brytanii w odniesieniu do 
obywateli tego kraju.

W świetle prawa

Uregulowanie poruszanej w petycji kwestii dotyczącej prawa do łączenia rodzin 
w przypadku, gdy do obywatela Unii w jego państwie członkowskim dołącza jego małżonek, 
należy do kompetencji tego państwa członkowskiego.

Prawo wspólnotowe, a w szczególności dyrektywa 2004/38/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r., 
ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy starania o to, by dołączył do niego jego 
współmałżonek, podejmuje obywatel UE, który korzysta z prawa do swobodnego 
przemieszczania się i pobytu na terytorium państwa członkowskiego innego niż jego własne. 
Art. 5 przedmiotowej dyrektywy stanowi, że członkowie rodziny, którzy nie są obywatelami 
państwa członkowskiego, są jedynie zobowiązani posiadać wizę wjazdową zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 539/2001 lub, w określonym przypadku, prawem krajowym. 
Art. 5 przewiduje również, że dla celów przedmiotowej dyrektywy posiadanie ważnej karty 
pobytowej, określonej w art. 10, zwalnia takich członków rodziny z wymogu posiadania wizy 
oraz że państwa członkowskie przyznają takim osobom wszelkie ułatwienia w uzyskaniu 
niezbędnych wiz, które są wydawane nieodpłatnie oraz na podstawie procedury 
przyspieszonej. Wiza wydawana jest takim obywatelom państw trzecich wyłącznie po 
okazaniu ważnego paszportu, dokumentu poświadczającego istnienie więzi rodzinnych 
z obywatelem UE oraz, w odpowiednim przypadku, zaświadczenia o rejestracji obywatela 
UE, któremu towarzyszą lub do którego dołączają.

Wnioski

W związku z powyższym Komisja nie może interweniować w odniesieniu do warunków 
obowiązujących na mocy ustawodawstwa brytyjskiego w zakresie praw do łączenia rodzin 
przysługujących tym obywatelom UE, którzy, podobnie jak składająca petycję, nie skorzystali 
z prawa do swobodnego przemieszczania się na terytorium UE.

Jednak jeżeli składająca petycję uważa, że doszło do naruszenia jej podstawowych praw 
zawartych w europejskiej konwencji praw człowieka, po wyczerpaniu wszystkich środków 
prawnych dostępnych na szczeblu krajowym może dochodzić zadośćuczynienia przed 
Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.
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