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Komisja Petycji

31.1.2014

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0256/2011, którą złożył Harry Nduka (Nigeria), w sprawie prawa 
pobytu w Wielkiej Brytanii

1. Streszczenie petycji

Po rozwodzie z obywatelką UE składającemu petycję odmówiono wydania pozwolenia na 
pobyt w Wielkiej Brytanii, choć ma on dzieci z tego małżeństwa, które będzie musiał opuścić. 
Brytyjski najwyższy sąd apelacyjny potwierdził tę decyzję. Składający petycję złożył skargę 
w Europejskim Trybunale Praw Człowieka przed wyczerpaniem wszystkich środków 
prawnych na szczeblu krajowym.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 czerwca 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 6 września 2011 r.

Prawo pobytu

Prawo pobytu w oparciu o dyrektywę 2004/38/WE może przysługiwać składającemu petycję 
na dwóch osobnych podstawach: 
– przed rozpoczęciem procedury rozwodowej małżeństwo trwało przez co najmniej trzy lata, 
w tym rok z zamieszkaniem w przyjmującym państwie członkowskim; 
– na podstawie umowy lub orzeczenia sądu składający petycję ma prawo opieki nad dziećmi 
pochodzącymi z małżeństwa. 

W petycji nie zostały zawarte wszystkie niezbędne informacje, które umożliwiłyby udzielenie 
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pełnej odpowiedzi. Brakuje zwłaszcza jasnej informacji na temat okresu trwania małżeństwa 
na terytorium przyjmującego państwa członkowskiego. 
Co więcej składający petycję nie wyjaśnia, czy jest on głównym opiekunem dzieci 
posiadających obywatelstwo UE. 

Jak wynika z dostępnych informacji składający petycję wykorzystuje środki prawne 
przysługujące mu zgodnie z brytyjskim systemem prawnym. W tym kontekście wydaje się, że 
sprawa na podstawie art. 267 TFUE została skierowana do Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej. Nie przedstawiono jednak żadnych szczegółów. Składający petycję złożył 
skargę w Europejskim Trybunale Praw Człowieka przed wyczerpaniem wszystkich środków 
prawnych na szczeblu krajowym. 

Zatrzymanie paszportu składającego petycję
Komisja kontaktowała się z władzami brytyjskimi w sprawie pełnej i poprawnej transpozycji 
dyrektywy 2004/38/WE, w tym w sprawie zatrzymywania paszportów obywateli UE i 
członków ich rodzin. Komisja jest zdania, że brytyjskie prawo, zgodnie z którym kartę pobytu 
wydaje się w formie znaczka wklejanego do paszportu, spowodowało, że doszło do 
nieuzasadnionego zatrzymania paszportu składającego petycję. 
Dnia 22 czerwca 2011 r. Komisja przesłała do władz brytyjskich wezwanie do usunięcia 
uchybienia, m.in. w związku z nieprawidłową transpozycją art. 10 ust. 1 dyrektywy 
2004/38/WE. 

Wniosek
Prawo pobytu
Pełna odpowiedź na petycję, uwzględniająca wszystkie istotne fakty, będzie możliwa po 
uzyskaniu dodatkowych informacji. Niezbędne są tu zwłaszcza następujące dokumenty: 

1. kopia orzeczeń sądu w przedmiotowej sprawie, w tym orzeczenia sądu w sprawie rozwodu 
oraz opieki nad dziećmi pochodzącymi z małżeństwa; 

2. szczegółowe informacje związane z trwającymi postępowaniami sądowymi na szczeblu 
krajowym oraz unijnym, a zwłaszcza informacje na temat bieżącego etapu krajowej 
procedury sądowej oraz potwierdzające, że skierowano pytania prejudycjalne do Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zatrzymanie paszportu składającego petycję
W dniu 22 czerwca 2011 r. Komisja wystosowała do władz Wielkiej Brytanii wezwanie do 
usunięcia uchybienia i obecnie oczekuje na odpowiedź. 

4. REV odpowiedź Komisji otrzymana dnia 20 kwietnia 2012 r.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej każdy obywatel Unii ma 
prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw 
członkowskich, z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków ustanowionych w traktatach 
i w środkach przyjętych w celu ich wykonania. Odnośne ograniczenia i warunki można 
znaleźć w dyrektywie 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich.
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Członkowie rodziny obywatela UE, którzy sami nie są obywatelami UE, mogą zachować 
prawo pobytu w przyjmującym państwie członkowskim w przypadku rozwodu, zgodnie z art. 
13 ust. 2 dyrektywy. Ponadto po upływie pięciu lat nieprzerwanego pobytu tacy członkowie 
rodziny mogą nabyć prawo stałego pobytu, zgodnie z art. 16 ust. 2 i art. 18 dyrektywy.

Komisja otrzymała skargę składającego petycję w lutym 2010 r. i udzieliła mu pięciu 
odpowiedzi, analizując przedmiotową skargę w świetle obowiązującego prawa UE 
i doradzając mu w kwestii najlepszego sposobu rozwiązania jego problemów.

W odniesieniu do odrzucenia wniosku o kartę stałego pobytu, Komisja poinformowała 
składającego petycję, że aby zachować prawo do pobytu po rozwodzie zgodnie z art. 13 ust. 2 
dyrektywy, członkowie rodzin muszą wykazać między innymi, że obywatel UE legalnie 
zamieszkiwał w przyjmującym państwie członkowskim w dniu rozwodu. Za powyższą 
interpretacją przemawia fakt, że art. 12 dyrektywy przewiduje odrębne warunki, przy których 
spełnieniu prawo pobytu może zostać zachowane w przypadku wyjazdu obywatela UE. 
Ciężar dowodu spoczywa na członkach rodzin, a odmowa z powodu niewykazania, że 
warunki zostały spełnione, jest zgodna z prawem UE. 

Zgodnie z otrzymanymi informacjami składającemu petycję wydano kartę stałego pobytu 
w lipcu 2011 r., ponieważ był w stanie udowodnić, że jego była żona pracowała w Wielkiej 
Brytanii od października 2005 r. do stycznia 2010 r.

Mimo to jego paszport był nadal przetrzymywany. W odniesieniu do przetrzymywania 
dokumentów podróży, Komisja poinformowała składającego petycję, że państwa 
członkowskie mają prawo do sprawdzenia, czy dokumenty te są autentyczne; jednakże 
administracyjna praktyka zatrzymywania oryginalnych dokumentów podróży do czasu 
podjęcia decyzji w sprawie wniosku o kartę pobytową stanowi nieuzasadnioną przeszkodę dla 
wykonywania prawa obywateli UE i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się 
i pobytu oraz jest sprzeczna z dyrektywą, ponieważ zgodnie z jej art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 1 
dokumenty te są wymagane do korzystania z wspólnotowego prawa do swobodnego 
przemieszczania się i pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego.

Komisja poradziła składającemu petycję, aby skorzystał ze stworzonych przez władze 
brytyjskie specjalnych procedur dotyczących zwrotu dokumentów podróży.

Po ostatniej nieudanej próbie odzyskania paszportu przez składającego petycję Komisja 
skontaktowała się z władzami brytyjskimi w tej sprawie. Poinformowały nas one w dniu 
10 lutego 2012 r., że paszport ten został obecnie zlokalizowany i zwrócony składającemu 
petycję. Władze brytyjskie wyraziły ubolewanie z powodu tej zwłoki w zlokalizowaniu 
dokumentu, ponieważ brytyjska Agencja Ochrony Granic jest zobowiązana do podejmowania 
wszelkich środków na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dokumentów tożsamości.

Wniosek

Komisja przedstawiła składającemu petycję analizę prawną i zaproponowała 
najskuteczniejszy sposób rozwiązania problemu, który obecnie wydaje się ostatecznie 
rozwiązany.

5. Odpowiedź Komisji (REV. II) otrzymana dnia 28 czerwca 2013 r.
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Pomimo kontaktów, jakie służby Komisji nawiązały z organami Wielkiej Brytanii w 2012 r. i 
których rezultatem był zwrot składającemu petycję paszportu, składający petycję napotkał 
nowe trudności z potwierdzeniem jego karty stałego pobytu w nowym paszporcie.

W listopadzie 2012 r. służby Komisji zwróciły się nieformalnie do organów brytyjskich o 
uwagi do sprawy składającego petycję, lecz niestety nie otrzymały od nich dotychczas żadnej
odpowiedzi.

W związku z wciąż piętrzącymi się trudnościami napotkanymi przez składającego petycję w 
Wielkiej Brytanii, dnia 27 maja 2013 r. służby Komisji postanowiły oficjalnie skontaktować 
się z organami tego państwa, aby uzyskać informacje o sprawie składającego petycję i znaleźć 
odpowiednie dla niego rozwiązanie. 

Zazwyczaj państwa członkowskie odpowiadają Komisji w ciągu dziesięciu tygodni. Komisja 
ma następnie dziesięć tygodni na przeanalizowanie odpowiedzi właściwych organów 
krajowych. 

O rezultatach tych kroków administracyjnych Komisja poinformuje Parlament we właściwym 
czasie.

6. Odpowiedź Komisji (REV. III) otrzymana dnia 1 stycznia 2014 r.

W związku z wciąż piętrzącymi się trudnościami napotkanymi przez składającego petycję w 
Wielkiej Brytanii, dnia 27 maja 2013 r. służby Komisji postanowiły oficjalnie skontaktować 
się z organami tego państwa poprzez system EU Pilot, aby uzyskać informacje o sprawie 
składającego petycję i znaleźć rozwiązania napotkanych przez niego problemów. 

W swojej odpowiedzi z dnia 8 października 2013 r. władze brytyjskie poinformowały 
Komisję, że składający petycję złożył dwa nowe wnioski w 2012 r. w celu przeniesienia jego 
karty stałego pobytu do nowo wydanego paszportu. Jednakże w żadnym przypadku nie 
dostarczył on swojej oryginalnej, ważnej karty stałego pobytu wydanej w dniu 25 lipca 2011 
r., ani też nie był on w stanie odpowiednio usprawiedliwić jej braku (twierdził, że karta 
została skradziona, ale nie był w stanie przedstawić raportu policyjnego). Następnie wnioski 
te zostały odrzucone i w obu przypadkach zwrócono mu paszport. 

W celu zapobieżenia oszukańczemu wykorzystywaniu zabezpieczonych dokumentów, władze 
brytyjskie uważają, że nie mogą zastąpić zabezpieczonych dokumentów bez możliwości 
oficjalnego unieważnienia wydanego wcześniej dokumentu lub otrzymania oficjalnego 
potwierdzenia, że poprzedni dokument został zgłoszony policji jako zagubiony lub 
skradziony.

Władze brytyjskie poinformowały również Komisję, że składający petycję złożył wniosek o 
przyznanie mu obywatelstwa brytyjskiego dnia 7 marca 2013 r. i otrzymał obywatelstwo 
brytyjskie dnia 5 czerwca 2013 r. Jako obywatel brytyjski nie potrzebuje już jakiejkolwiek 
karty stałego pobytu. 

Wniosek

W wyniku otrzymania obywatelstwa składający petycję nabył niepodważalne prawo pobytu w 
Wielkiej Brytanii, co stanowi rozwiązanie jego problemów.
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