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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0855/2008, którą złożył Marc Beke (Holandia), w sprawie 
niehumanitarnej postawy władz holenderskich

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, obywatel holenderski, informuje, że wraz ze swoją żoną, obywatelką 
Wenezueli, mieszkał do końca 2007 r. na Arubie (Antyle Holenderskie), po czym zmuszony 
był wrócić do Holandii ze względów zdrowotnych. Jednak władze imigracyjne odrzuciły 
wniosek jego żony o wymianę pozwolenia na pobyt na Arubie na holenderskie pozwolenie na 
pobyt. Choć jest ona zarejestrowana przez władze okręgowe w ich miejscu zamieszkania, nie 
może uzyskać ubezpieczenia zdrowotnego i musi opuścić kraj w ciągu trzech miesięcy. 
Wnioski o udzielenie pomocy kierowane do parlamentu i właściwego ministra okazały się 
bezskuteczne. Żona składającego petycję musi najpierw wypełnić na komputerze „test 
naturalizacyjny” w swoim kraju pochodzenia. Składający petycję zaznacza, że w okresie 
zamieszkiwania na Arubie byli już oni małżeństwem, a holenderskie władze okręgowe 
w obecnym miejscu zamieszkania uznały, że dokumenty dotyczące małżeństwa są 
odpowiednie dla zarejestrowania jego żony. Dlatego zwraca się on do Parlamentu 
Europejskiego o udzielenie pomocy w uzyskaniu dla niej pozwolenia na pobyt.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 listopada 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 lutego 2009 r.

W zakresie prawa wspólnotowego przepisy dotyczące łączenia rodzin są określone 
w dyrektywach 2003/86/WE1 oraz 2004/38/WE1.
                                               
1 Dyrektywa Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin.
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Dyrektywa 2003/86/WE określa warunki korzystania z prawa do łączenia rodzin przez 
obywateli państw trzecich, legalnie przebywających na terytorium państw członkowskich. 
W związku z tym przedmiotowa dyrektywa ta nie ma zastosowania do członków rodziny 
obywatela UE, co wyraźnie określa art. 3 ust. 3 przedmiotowej dyrektywy.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrektywy 2004/38/WE dyrektywa ta ma zastosowanie wyłącznie 
w odniesieniu do obywateli Unii, którzy przemieszczają się do innego państwa 
członkowskiego lub przebywają w innym państwie członkowskim niż państwo członkowskie, 
którego są obywatelami, oraz do członków ich rodzin, którzy im towarzyszą lub do nich 
dołączają.

Obywatele UE przebywający w państwie członkowskim, którego są obywatelami, nie mogą 
korzystać z praw przyznanych tym obywatelom UE, którzy korzystali z wyżej wymienionego 
prawa i którzy przemieścili się do innego państwa członkowskiego.

W oparciu o informacje przedstawione w przedmiotowej petycji stwierdza się, że prawo 
wspólnotowe nie ma zastosowania do sytuacji, w jakiej znalazł się składający petycję. Wobec 
braku właściwego prawa wspólnotowego ustalenie zasad dotyczących prawa członków rodzin 
przebywających na terytorium państwa trzeciego do łączenia z obywatelami własnego kraju 
leży całkowicie w gestii władz holenderskich. Biorąc pod uwagę brak jakichkolwiek 
właściwych przepisów wspólnotowych, Komisja nie posiada kompetencji, aby podjąć w tej 
sprawie działania lub dalej zajmować się rzeczoną petycją.

                                                                                                                                                  
1 Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 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.
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