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Dotyczy: Petycji 0932/2007, którą złożył Philips Andrews (Irlandia), w sprawie 
implementacji dyrektywy 2004/38/WE dotyczącej podróżowania i wymogów 
wizowych dla małżonków obywateli UE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest obywatelem Irlandii, który poślubił obywatelkę Rosji. Za 
pośrednictwem niniejszej petycji wzywa on Parlament Europejski do przyjęcia decyzji o 
publikacji jasnych i zwięzłych informacji na temat polityki poszczególnych krajów 
europejskich w zakresie aktualnych wytycznych i wymogów dotyczących podróżowania do 
tych krajów małżonków obywateli europejskich, którzy sami są obywatelami państw trzecich. 
Składający petycję wnioskuje też o poruszenie tej kwestii w ramach kontaktów 
z kompetentnymi władzami. Twierdzi on, że kiedy wraz z rodziną podróżował po krajach 
europejskich, spotkał się z różnym podejściem, zasadami i przeszkodami ze strony władz 
konsularnych. Wymóg przedstawiania zaproszeń, polisy ubezpieczeniowej, biletów oraz 
informacji na temat konkretnego punktu wjazdu, którego spełnienie było warunkiem 
przyznania wizy jego żonie i umożliwienie jej wspólnego podróżowania z mężem i dziećmi 
po Europie, to nie tylko niedogodność, lecz także naruszenie swobody przemieszczania się 
w UE. Składający petycję musiał spełniać różne wymagania w konsulatach reprezentujących 
ten sam kraj w różnych stolicach. Na przykład holenderski konsulat w Moskwie wymaga 
rezerwacji hotelowej, ubezpieczenia i skorzystania z usług odpowiedniego biura przy 
składaniu wniosku wizowego. Bułgarski konsulat w Moskwie wymaga również okazania 
biletów, polisy ubezpieczeniowej itd.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 20 lutego 2008 r. Zwrócono się do Komisji o 
udzielenie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana w dniu 19 czerwca 2009 r.



PE426.966 2/2 CM\785692PL.doc

PL

Składający petycję, obywatel Irlandii, który poślubił obywatelkę Rosji, skarży się, że 
procedury krajowe wydawania wizy wjazdowej do obszaru Schengen dla członków rodziny 
obywatela UE są często sprzeczne z prawem Wspólnoty, ponieważ wymaga się przedłożenia 
dodatkowych dokumentów nieprzewidzianych w dyrektywie 2004/38/WE lub uiszczenia 
opłaty wizowej oraz że procedury te są czasami zbyt długotrwałe i uciążliwe.

Zgodnie z dyrektywą 2004/38/WE członkowie rodziny mają prawo do towarzyszenia 
obywatelowi UE lub dołączenia do niego w państwie członkowskim innym niż państwo, 
którego jest on obywatelem. Prawo to wypływa ze związków rodzinnych z obywatelem UE.

Jak stanowi art. 5 ust. 2 dyrektywy, na mocy rozporządzenia (WE) nr 539/2001 państwa 
członkowskie mogą – w przypadku gdy obywatel UE korzysta z prawa do swobodnego 
przemieszczania się i pobytu na ich terytorium – wymagać od członka jego rodziny będącego 
obywatelem kraju trzeciego wizy wjazdowej zgodnie z tym rozporządzeniem. 

Jak potwierdził Europejski Trybunał Sprawiedliwości1, tacy członkowie rodziny mają prawo 
nie tylko do wjazdu na terytorium danego państwa członkowskiego, ale również prawo do 
uzyskania stosownej wizy wjazdowej. Państwa członkowskie muszą przyznać takim osobom 
wszelkie ułatwienia w uzyskaniu niezbędnych wiz. Wizy takie wydawane są nieodpłatnie, tak 
szybko jak to jest możliwe, oraz na podstawie procedury przyśpieszonej.

Ponieważ prawo to wynika jedynie ze związków rodzinnych, przyjmujące państwo 
członkowskie może zażądać od członków rodziny występujących o przyznanie wizy 
wjazdowej przedstawienia ważnego paszportu i dowodu powiązań rodzinnych. Nie można 
wymagać żadnych innych dokumentów, takich jak potwierdzenie zakwaterowania lub 
wystarczających środków finansowych, zaproszenie lub bilet w obie strony.

W dniu 10 grudnia 2008 r. Komisja przyjęła sprawozdanie2 ze stosowania dyrektywy 
2004/38/WE. W sprawozdaniu podkreślono, że członkowie rodzin pochodzący z krajów 
trzecich często napotykają problemy przy składaniu wniosków o wizę wjazdową. 

Wnioski

Za prawidłową transpozycję i właściwe stosowanie dyrektywy oraz za zgodność procedury 
wizowej z prawem Wspólnoty odpowiedzialne są państwa członkowskie. Komisja ściśle 
współpracuje z państwami członkowskimi, aby zagwarantować, że dyrektywa zostanie 
prawidłowo przetransponowana i będzie właściwie stosowana w całej UE. Komisja będzie 
służyć państwom członkowskim pomocą, wydając w pierwszej połowie 2009 r. wytyczne 
dotyczące szeregu problemów stwierdzonych w trakcie transpozycji i stosowania, np. 
związanych z wizami wjazdowymi, w celu udzielenia wskazówek na temat sposobów 
rozwiązania tych kwestii. 

                                               
1 Zob. m.in. wyrok Trybunału z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie C-503/03 Komisja vs. 

Hiszpania (Rec. 2006, s. I-1097).
2 Dostępne na stronie: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0840:FIN:FR:PDF


