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1. Wstęp

Swobodne przemieszczanie się pracowników było logicznym gospodarczym uzupełnieniem 
swobodnego przepływu towarów, usług i kapitału w UE, a naturalną zmianą w zakresie 
swobodnego przemieszczania się pracowników jest swobodne przemieszczanie się osób, 
które stało się jednym z podstawowych praw obywateli UE.

Według piątego sprawozdania na temat obywatelstwa Unii wydanego przez Komisję 
Europejską w 2008 r.1, na dzień 1 stycznia 2006 r. około 8,2 miliona obywateli UE korzystało 
z prawa pobytu w innym państwie członkowskim.

Prawo do swobodnego przemieszczania się ma solidną podstawę prawną: art. 18 traktatu 
EWG oraz art. 45 karty praw podstawowych stanowią, że każdy obywatel Unii ma prawo do 
swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium Unii Europejskiej. 
To podstawowe prawo zostało rozszerzone na członków rodzin obywateli UE.

Ponadto traktat lizboński zwraca dużą uwagę na zasadę równości obywateli UE i dodaje 
w tytule dotyczącym zasad demokratycznych następujące postanowienie (art. 9): „We 
wszystkich swych działaniach Unia przestrzega zasady równości swych obywateli, którzy są 
traktowani z jednakową uwagą przez jej instytucje, organy i jednostki organizacyjne. 
Obywatelem Unii jest każda osoba mająca przynależność państwa członkowskiego. 
Obywatelstwo Unii ma charakter dodatkowy w stosunku do obywatelstwa krajowego i nie 
zastępuje go”.
Dyrektywa 38/2004 łączy w jeden dokument złożone przepisy prawne (dwa rozporządzenia 
i dziewięć dyrektyw) oraz bogate orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
dotyczące prawa wjazdu i pobytu przysługującego obywatelom Unii. Dyrektywa ta ogranicza 
formalności (np. poprzez zniesienie systemu dokumentów pobytowych dla obywateli Unii), 
których dopełnić muszą obywatele Unii i ich rodziny (w tym „zarejestrowani partnerzy”) oraz 
zapewnia lepszą ochronę przed ograniczeniami prawa do swobodnego przemieszczania się.

W konsekwencji obywatelom UE jest obecnie znacznie łatwiej korzystać z przysługujących 
im praw.

2. Kontekst ogólny

Dnia 15 listopada 2007 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję2, w której zwrócił się do 
Komisji o niezwłoczne przedstawienie wyczerpującej oceny wdrażania dyrektywy 
2004/38/WE i jej należytej transpozycji przez państwa członkowskie oraz propozycji zgodnie 
z art. 39 tej dyrektywy.

W rezolucji tej Parlament Europejski również zobowiązał swoją przedmiotowo właściwą 
komisję, aby we współpracy z parlamentami krajowymi dokonała oceny problemów 
w zakresie transpozycji tej dyrektywy, tak aby rzucić światło na najlepsze praktyki oraz 
środki, które mogłyby prowadzić do dyskryminacji wśród obywateli europejskich.

                                               
1 SPRAWOZDANIE KOMISJI Piąte sprawozdanie na temat obywatelstwa Unii (1 maja 2004 r. - 30 czerwca 2007 r.) COM(2008) 85 
końcowy.
2http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0534+0+DOC+XML+V0//PL
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Członkowie komisji LIBE poświęcili już uwagę tej dyrektywie: w grudniu 2007 r. 
sprawozdawczyni skierowała do Franco Frattiniego, byłego komisarza ds. sprawiedliwości, 
wolności i bezpieczeństwa, pytanie ustne dotyczące stanu wdrożenia dyrektywy1. Inne 
pytania parlamentarne dotyczące definicji członka rodziny zostały skierowane do Komisji 
Europejskiej przez posłów Watsona, in’t Veld i Cappato2.

Komisja JURI rozpoczęła badanie dotyczące wdrażania dyrektywy 38/20043. Badanie zostało 
zlecone na zewnątrz, a jego wyniki będą dostępne w listopadzie 2008 r.

Na posiedzeniu komisji LIBE w dniach 28-29 maja 2008 r. nastąpiła pierwsza wymiana 
poglądów w tej sprawie. W tym kontekście Komisja Europejska poinformowała, że od 
czerwca 2006 r. do lutego 2007 r. wszczęto 19 postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego, których podstawę stanowi brak powiadomienia 
o krajowych środkach wykonawczych, w tym 4 sprawy przekazano Europejskiemu 
Trybunałowi Sprawiedliwości. Obecnie toczy się około 80 postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom wszczętych z powodu nieprawidłowej transpozycji dyrektywy 38/2004. 

W 2007 r. Komisja rozpoczęła badanie zgodności środków transpozycji. Komisja uwzględni 
jego wynik przy przygotowywaniu sprawozdania ze stosowania dyrektywy, które ma zostać 
opublikowane do końca 2008 r. (termin wymagany art. 39 dyrektywy upłynął dnia 
30 kwietnia 2008 r.).

3. Prawo do swobodnego przemieszczania się zgodnie z dyrektywą 38/2004

Dyrektywa określa warunki, zgodnie z którymi obywatele UE i członkowie ich rodzin mają 
prawo do wyjazdu z ich własnego państwa członkowskiego oraz prawo do wjazdu i pobytu 
w innym państwie członkowskim. „Członkowie rodziny” oznaczają współmałżonka, partnera, 
z którym obywatel Unii zawarł zarejestrowany związek partnerski4, bezpośrednich zstępnych, 
którzy nie ukończyli dwudziestego pierwszego roku życia, oraz bezpośrednich wstępnych 
pozostających na utrzymaniu obywatel UE lub jego partnera. 

Dyrektywa ustanawia zasadę, według której do skorzystania z prawa wyjazdu wymagany jest 
ważny dowód tożsamości lub paszport. Nie nakłada się obowiązku posiadania wiz 
wyjazdowych lub równoważnych formalności.

Ta sama zasada dotyczy prawa wjazdu i pobytu: obywatele UE mają prawo wjazdu na 
podstawie ważnego dowodu tożsamości lub paszportu. Jeżeli członkowie ich rodzin nie są 
obywatelami UE, muszą posiadać paszport (do tych celów nie wystarczy zwykły dowód 

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+QT+H-2007-1069+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
2http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2007-2822+0+DOC+XML+V0//EN; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2007-2822&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2007-5426+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
3http://ted.europa.eu/Exec?DataFlow=ShowPage&Template=TED/N_one_result_detail_curr.htm&docnumber=44560-2008&docId=44560-
2008&StatLang=PL
4 Zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. b) dyrektywy za członka rodziny uważany jest partner, z którym obywatel Unii zawarł zarejestrowany związek 
partnerski, na podstawie ustawodawstwa danego państwa członkowskiego, jeżeli ustawodawstwo przyjmującego państwa członkowskiego 
uznaje równoważność między zarejestrowanym związkiem partnerskim a małżeństwem, oraz zgodnie z warunkami ustanowionymi 
w odpowiednim ustawodawstwie przyjmującego państwa członkowskiego.
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tożsamości). 
 W żadnym razie w stosunku do obywateli Unii nie nakłada się obowiązku posiadania 

wiz wjazdowych lub równoważnych formalności.
 Państwo członkowskie może wymagać od zainteresowanych osób zgłoszenia swojej 

obecności na jego terytorium w racjonalnym i niedyskryminującym terminie. 
Niedopełnienie takiego wymogu przez zainteresowane osoby może podlegać 
proporcjonalnym i niedyskryminującym karom.

Obywatele UE i członkowie ich rodzin mają prawo pobytu przewidziane w art. 6 (przez okres 
nieprzekraczający trzech miesięcy), o ile nie stanowią nieracjonalnego obciążenia dla systemu 
pomocy społecznej w przyjmującym państwie członkowskim.

Zgodnie z art. 7 dyrektywy wszyscy obywatele UE (posiadający ważny dowód tożsamości lub 
paszport) posiadają prawo pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego przez okres 
dłuższy niż trzy miesiące, jeżeli:

1. są pracownikami najemnymi lub osobami pracującymi na własny rachunek; 
2. posiadają zasoby finansowe i są objęci pełnym ubezpieczeniem zdrowotnym, 

aby nie stanowić obciążenia dla przyjmującego państwa członkowskiego;
3. odbywają studia i są objęci pełnym ubezpieczeniem zdrowotnym;
4. nie są obywatelami UE, lecz są członkami rodziny osób należących do 

powyższych kategorii.

Zasadniczo obywatele UE i członkowie ich rodzin posiadają prawo pobytu, o ile spełniają 
warunki określone w dyrektywie. Jeśli chodzi o ocenę „samowystarczalności” finansowej, 
państwa członkowskie nie mogą ustanowić określonej kwoty, a we wszystkich przypadkach 
kwota ta nie może być wyższa niż kwota konieczna do uzyskania dostępu do zabezpieczenia 
społecznego w przyjmującym państwie członkowskim. Ocena musi mieć charakter 
indywidualny i uwzględniać osobistą sytuację danej osoby.
Wydalenie nie może być automatyczną konsekwencją skorzystania z systemu pomocy 
społecznej w przyjmującym państwie członkowskim i nie może zostać zastosowane wobec 
pracowników najemnych, osób pracujących na własny rachunek lub osób poszukujących 
pracy.

W przypadku pobytu przekraczającego trzy miesiące przyjmujące państwo członkowskie 
może wymagać, aby obywatele UE zarejestrowali się w odpowiednich organach. W takim 
przypadku zaświadczenie o rejestracji jest wydawane niezwłocznie.

Obywatele UE, którzy legalnie zamieszkują w przyjmującym państwie członkowskim przez 
nieprzerwany okres pięciu lat, uzyskują prawo stałego pobytu w tym państwie. Po uzyskaniu 
prawa stałego pobytu nie ma konieczności spełnienia warunków pobytu tymczasowego 
określonych w art. 7.

Ograniczenia w prawie wjazdu i prawie pobytu można nałożyć wyłącznie ze względów 
porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego. Na względy 
porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego nie można 
powoływać się do celów gospodarczych. Jednakże, jak wspomniano powyżej, prawo pobytu 
jest uznawane dopóty, dopóki obywatel UE nie stanowi nieracjonalnego obciążenia dla 
systemu pomocy społecznej w przyjmującym państwie członkowskim i spełnione są warunki 
określone w art. 7.
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Środki podjęte ze względów porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego muszą 
być proporcjonalne i opierać się wyłącznie na indywidualnym zachowaniu danej osoby. 
Oznacza to, że nie są dozwolone środki grupowe, a każde zarządzenie o wydaleniu musi być 
wydane indywidualnie. Potwierdzeniem tego jest fakt, że wcześniejsza karalność nie może 
sama w sobie stanowić podstaw do podjęcia takich środków. Ponadto indywidualne 
zachowanie danej osoby musi stanowić rzeczywiste, aktualne i dostatecznie poważne 
zagrożenie narażające jeden z podstawowych interesów społecznych. Nie są dopuszczalne 
uzasadnienia, które nie są bezpośrednio związane z danym indywidualnym przypadkiem lub 
opierają się na względach ogólnej prewencji. Przed podjęciem decyzji o wydaleniu 
ze względów porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego przyjmujące państwo 
członkowskie uwzględnia informacje dotyczące długości pobytu danej osoby na jego 
terytorium, jej wieku, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i ekonomicznej, integracji społecznej 
i kulturowej w przyjmującym państwie członkowskim oraz stopień jej więzi z krajem 
pochodzenia.

Przyjmujące państwo członkowskie nie może podjąć decyzji o wydaleniu wobec obywateli 
UE lub członków ich rodzin, bez względu na przynależność państwową, którzy posiadają 
prawo stałego pobytu na jego terytorium, z wyjątkiem poważnych względów porządku 
publicznego lub bezpieczeństwa publicznego. Dodatkowe gwarancje przewidziano dla 
nieletnich i osób, które od dawna zamieszkują w danym państwie członkowskim.

Wydalenie ze względów zdrowia publicznego można zarządzić wyłącznie w przypadku 
potencjalnych chorób epidemicznych.

Osoba zainteresowana musi zostać powiadomiona na piśmie o decyzji o wydaleniu oraz jej 
podstawach. Przewidziane jest prawo do odwołania.

Państwa członkowskie mogą przyjąć proporcjonalne środki w celu odmowy, zniesienia lub 
wycofania jakiegokolwiek prawa przyznanego tą dyrektywą w przypadku nadużycia praw lub 
oszustw, na przykład małżeństw fikcyjnych.

4. Dotychczas wskazane najlepsze praktyki i środki mogące prowadzić do dyskryminacji
wśród obywateli UE

Wdrażanie dyrektywy przez państwa członkowskie spowodowało już problemy, które odbiły 
się szerokim echem i dotyczyły głównie swobodnego przemieszczania się osób pochodzących 
z nowych państw członkowskich.

Ostatnimi zdarzeniami we Włoszech zainteresowała się prasa i główne organizacje 
pozarządowe działające w tym obszarze, a na posiedzeniu plenarnym w dniu 20 maja 2008 r. 
omawiał je Parlament Europejski.

Według sprawozdania delegacji komisji LIBE, która odwiedziła zamknięte ośrodki zatrzymań 
dla nielegalnych imigrantów w Belgii1, w tym państwie członkowskim zatrzymania 

                                               
1 Sprawozdanie Giusto Catanii z wizyty delegacji komisji LIBE w zamkniętych ośrodkach zatrzymań dla osób ubiegających się o azyl 
i imigrantów w Belgii.
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obywatela UE można dokonać z powodu popełnienia zwykłego wykroczenia 
administracyjnego, a wielu obywateli UE jest przetrzymywanych w ośrodkach zatrzymań dla 
nielegalnych imigrantów1.

Trybunał Sprawiedliwości rozpatruje już tę delikatną sprawę. Decyzja w sprawie orzeczenia 
w trybie prejudycjalnym, o które wnioskował sąd w Dambovicie (Rumunia), nie została jak 
dotąd wydana, jednak w lutym 2008 r. opublikowana została opinia rzecznika generalnego2. 
Koncentruje się ona na art. 18 TWE i art. 27 dyrektywy oraz zawiera następujący wniosek: 
„brak zbadania przez państwo członkowskie indywidualnego zachowania osoby przy 
ustanawianiu ograniczenia jej prawa do swobodnego przemieszczania się na terytorium 
państwa członkowskiego ze względu na porządek publiczny lub bezpieczeństwo publiczne 
unieważnia jakiekolwiek uzasadnienie tego ograniczenia”.

Na podstawie dotychczas zgromadzonych informacji (wyżej wymienione sprawozdania, 
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, sprawozdanie Komisji na temat obywatelstwa 
Unii3 oraz indywidualne skargi, petycje i pytania PE) jako problematyczne wskazane zostały 
poniższe kwestie:

1. Pojęcie członka rodziny (art. 2 ust. 2) oraz czy państwa członkowskie uznają 
partnerów tej samej płci za członków rodziny (pytania pisemne: E-2822/07 i E-
5426/07).

2. Zezwolenie na wjazd i wydawanie kart pobytu członkom rodziny będącym 
obywatelami państw trzecich (patrz np.: petycja 0830/2006, petycja 0646/2006 itd.). 

3. Przeszkody w swobodnym przemieszczaniu się napotykane przez obywateli Unii 
podróżujących do innego państwa członkowskiego w związku z dokumentami 
wymaganymi przez organy kontroli granicznej i przewoźników lotniczych. 

4. Sposób interpretacji wystarczających zasobów przez państwa członkowskie zgodnie 
z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy.

5. Sposób interpretacji przez państwo członkowskie pojęcia nieracjonalnego obciążenia 
dla systemu pomocy społecznej w przyjmującym państwie członkowskim oraz czy 
i w jakich przypadkach decyzja o wydaleniu obywatela Unii, który stał się 
nieracjonalnym obciążeniem, zależy od stopnia integracji w przyjmującym państwie 
członkowskim i czasu jego pobytu (art. 14, punkt uzasadnienia 10).

6. Sposób interpretacji poważnych/nadrzędnych względów porządku publicznego 
i bezpieczeństwa publicznego przez państwo członkowskie (sprawa C-33/07) oraz 
problem, w jakich przypadkach i jakimi względami może ono uzasadnić zarządzenie 
o wydaleniu (art. 27 i 28).

7. Nadużycie praw i małżeństwa fikcyjne (art. 35).

Najlepsze praktyki i sposoby najlepszego wdrażania dyrektywy zostaną poddane dalszej 

                                               
1 W sprawozdaniu napisano, że według prawa belgijskiego obywatele Unii lub członkowie ich rodzin mogą zostać zatrzymani na czas 
niezbędny do przygotowania ich deportacji, jeżeli nie zastosowali się do nakazu opuszczenia terytorium kraju w określonym terminie. 
W 2006 r. w zamkniętych ośrodkach zatrzymań w Belgii przebywało ponad 700 obywateli UE.
2Sprawa C-33/07 Ministerrul Administratiei si Internelor przeciwko Gheorghe Jipa http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=pl&newform=newform&Submit=Submit&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&d
ocj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docno
or=docnoor&typeord=ALLTYP&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C-
33%2F07&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
3 SPRAWOZDANIE KOMISJI Piąte sprawozdanie na temat obywatelstwa Unii (1 maja 2004 r. - 30 czerwca 2007 r.) COM(2008) 85 
końcowy.
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ocenie.

5. Proponowane podejście

Na podstawie listy wskazanych problemów zostanie przygotowany kwestionariusz, który 
zostanie przesłany parlamentom krajowym w celu uzyskania informacji o transpozycji 
prawodawstwa, procedurach administracyjnych i stosowaniu dyrektywy.

Ten sam kwestionariusz zostanie również przesłany do ministerstw spraw wewnętrznych 
i krajowych urzędów imigracyjnych.

Informacje zgromadzone za pomocą kwestionariuszy oraz inne wyżej wspomniane narzędzia 
mogą zostać uzupełnione wizytami w państwach członkowskich, podczas których uwaga 
zostanie zwrócona na najbardziej nietypowe sytuacje.

Wyniki kwestionariuszy i wizyt, rezultaty badania zleconego przez komisję JURI oraz wyniki 
przedstawione w sprawozdaniu Komisji Europejskiej, a także opinia komisji JURI i Komisji 
Petycji będą stanowić solidną podstawę do nakreślenia całościowego obrazu problemów 
i najlepszych praktyk, które pojawiły się przy transpozycji dyrektywy.
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