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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0481/2007, którą złożył William McLorn (Wielka Brytania), w sprawie
poważnych zaniedbań i opóźnień w procesie wydawania pozwoleń na pobyt stały 
przez brytyjskie władze imigracyjne

1. Streszczenie petycji

Składający petycję skarży się na liczne opóźnienia, zaniedbania oraz bierność brytyjskich 
władz imigracyjnych rozpatrujących złożony przez niego wniosek o prawo pobytu stałego dla 
żony, obywatelki Brazylii. Proces rozpatrywania wniosku trwa już ponad 18 miesięcy i 
charakteryzuje się błędami i zaniedbaniami ze strony odpowiedzialnych urzędników. 
Zaistniała sytuacja ma poważne konsekwencje dla swobody przemieszczania się pary, nawet 
na terenie Unii Europejskiej, ponieważ nie posiadają oni ważnych dokumentów 
umożliwiających im opuszczenie kraju (dokumenty te zostały skonfiskowane z powodów 
administracyjnych). W obronie swojej sprawy autor petycji powołuje się więc na art. 2 
protokołu nr 4 do europejskiej konwencji praw człowieka.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 września 2007 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

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

Składający petycję, obywatel brytyjski zamieszkały w Wielkiej Brytanii ze swoją brazylijską 
małżonką skarży się, że brytyjskie władze od osiemnastu miesięcy przetrzymują jej paszport. 
Uważa on, że brytyjskie władze naruszyły prawa jego małżonki wynikające z protokołu nr 4 
do europejskiej konwencji praw człowieka.

Zgodnie z art. 18 traktatu WE "każdy obywatel Unii ma prawo do swobodnego 
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przemieszczania się i przebywania na terytorium Państw Członkowskich, z zastrzeżeniem 
ograniczeń i warunków ustanowionych w niniejszym Traktacie i środkach przyjętych w celu 
jego wykonania". Odnośne ograniczenia i warunki określono w dyrektywie 2004/38/WE w 
sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i 
pobytu na terytorium Państw Członkowskich.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrektywy 2004/38/WE przedmiotową dyrektywę stosuje się jedynie 
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 rodziny, którzy im towarzyszą lub do nich dołączają. 

Obywatele UE przebywający na terenie państwa członkowskiego, którego są obywatelami, 
nie mogą korzystać z praw przysługujących obywatelom Unii, którzy wykonywali 
przedmiotowe prawo i przemieszczali się do innego państwa członkowskiego. Europejski 
Trybunał Sprawiedliwości rozszerzył jednak korzystne traktowanie również na obywateli UE, 
którzy wrócili do państwa członkowskiego pochodzenia, po tym jak korzystali ze swoich 
praw i przebywali w innym państwie członkowskim,1 jak również na tych obywateli Unii, 
którzy wykonywali swoje prawa zapewnione w Traktacie na terenie innego państwa 
członkowskiego, w którym nie przebywali2 (na przykład poprzez świadczenie usług w innym 
państwie członkowskim, w którym nie przebywali).

Z uwagi na fakt, że w petycji nie wskazano, by sytuację składającego petycję obejmowało 
prawo wspólnotowe dotyczące prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu 
(składający petycję przebywa w państwie członkowskim, którego jest obywatelem), nie może 
on korzystać z praw przysługujących obywatelom Unii, którzy wykonywali odnośne prawo i 
przemieszczali się do innego państwa członkowskiego.

Z uwagi na brak odnośnego prawa wspólnotowego jedynie w gestii Wielkiej Brytanii leży 
określenie przepisów dotyczących prawa członków rodziny pochodzących z krajów trzecich 
do dołączenia do obywateli danego kraju.

Co się tyczy rzekomego naruszenia praw składającego petycję wynikających z protokołu nr 4 
do europejskiej konwencji praw człowieka, Komisja nie ma ogólnych kompetencji do 
podejmowania działań w przypadku naruszenia praw podstawowych. Może to uczynić 
jedynie, jeżeli sprawa dotyczy również prawa wspólnotowego. Na podstawie informacji 
dostarczonych przez składającego petycję nie było możliwe ustalenie powiązania pomiędzy 
opisaną sytuacją a prawem wspólnotowym.

                                               
1 Wyroki Trybunału z dnia 7 lipca 1992 r. w sprawie C-370/90 Singh (Rec. 1992, str. I-

4265) oraz z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie C-291/05 Eind (Rec. 2007, str. I-
10719).

2 Wyrok Trybunału z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie C-60/00 Carpenter (Rec. 2002, 
str. I-6279).
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