
CM\789465PL.doc PE428.070

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

1.9.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1784/2008, którą złożył Shina Memud (Nigeryjczyk mieszkający
w Rumunii) w sprawie domniemanego naruszania przez Wielką Brytanię 
dyrektywy 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich 
rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium 
państw członkowskich

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, Nigeryjczyk żonaty z obywatelką rumuńską, utrzymuje, że ambasada 
Wielkiej Brytanii w Rumunii dwukrotnie odmówiła mu wydania wizy, dzięki której mógłby 
on dołączyć do pracującej i studiującej w Wielkiej Brytanii żony. Według składającego 
petycję w pierwszej odpowiedzi władze brytyjskie przekonywały, że nie ma on rumuńskiej 
karty pobytu i dlatego nie może dowieść zamiaru pozostania w Rumunii. Składający petycję 
wyjaśnia, że powtórnie wystąpił o wizę po uzyskaniu rumuńskiej karty pobytu, jednak władze 
brytyjskie ponownie odmówiły jej wydania, oceniając, że nie jest on w stanie wystarczająco 
dowieść rzeczywistego charakteru swojego małżeństwa. Składający petycję utrzymuje, że 
jego żona jest w ciąży i pilnie potrzebuje pomocy. Zwraca się on do Parlamentu 
Europejskiego o zbadanie ewentualnych naruszeń dyrektywy 2004/38/WE przez Wielką 
Brytanię.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 3 kwietnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Składający petycję, Nigeryjczyk żonaty z obywatelką rumuńską, twierdzi, że władze Wielkiej 
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Brytanii naruszyły jego prawa wynikające z dyrektywy 2004/38/WE1, ponieważ odmówiły 
mu przyznania wizy wjazdowej z powodu uznania jego małżeństwa za fikcyjne i nie zwolniły 
go z wymogu posiadania wizy.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywy 2004/38/WE państwa członkowskie mogą, w przypadku 
obywateli UE korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu na 
terytorium UE, wymagać od członków ich rodzin, którzy są obywatelami krajów trzecich, 
posiadania wizy wjazdowej. Jak potwierdził Trybunał Sprawiedliwości2, tacy członkowie 
rodzin mają nie tylko prawo wjazdu na terytorium danego państwa członkowskiego, lecz 
również prawo do uzyskania uprawniającej do tego wizy wjazdowej.

Z uwagi na fakt, że prawo do otrzymania wizy wjazdowej na mocy przedmiotowej dyrektywy 
powstaje wyłącznie w oparciu o więzi rodzinne, przyjmujące państwo członkowskie może 
wymagać od członków rodziny wnioskujących o wizę wjazdową okazania ważnego paszportu
i dokumentu poświadczającego istnienie więzi rodzinnej. Nie można natomiast wymagać 
przedłożenia jakichkolwiek innych dokumentów, takich jak zaświadczenie o posiadaniu 
miejsca zamieszkania, wystarczających środków finansowych, zaproszenia bądź biletu 
powrotnego. Nie stanowi to jednak przeszkody dla państw członkowskich we wszczęciu 
dochodzenia, jeśli istnieją uzasadnione wątpliwości, że członek rodziny będący obywatelem 
kraju trzeciego może być stroną w małżeństwie fikcyjnym, jak określono w art. 35 
przedmiotowej dyrektywy. Wymóg władz Wielkiej Brytanii dotyczący przedstawienia 
dowodów komunikowania się składającego petycję z żoną jeszcze przed zawarciem 
małżeństwa nie jest sam w sobie sprzeczny z prawem wspólnotowym.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 przedmiotowej dyrektywy członkowie rodziny posiadający ważną kartę 
pobytową, określoną w art. 10 dyrektywy, zwolnieni są z wymogu posiadania wizy. Takie 
karty pobytowe są jednak wydawane członkom rodzin tych obywateli UE, którzy skorzystali
z prawa swobodnego przemieszczania się i przenieśli się do państwa członkowskiego innego 
niż państwo członkowskie pochodzenia. Składający petycję nie posiada takiej karty 
pobytowej, ponieważ jego karta pobytu została wydana na mocy krajowych przepisów 
rumuńskich dotyczących łączenia rodzin poprzez dołączenie do obywateli rumuńskich.

Komisja Europejska otrzymała bezpośrednio skargę składającego petycję i przekazała mu 
swoją analizę sytuacji w świetle właściwego prawa wspólnotowego w dniu 10 grudnia 2008 r.
oraz 23 lutego 2009 r. W odpowiedziach stwierdzono, że z uwagi na brak naruszenia 
właściwego prawodawstwa wspólnotowego Komisja Europejska nie ma kompetencji, by 
podjąć interwencję bądź dalej rozpatrywać tę skargę.

                                               
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, Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 77.

2 Patrz m.in. wyrok Trybunału z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie C-503/03 Komisja przeciwko Hiszpanii 
(Zb.Orz. 2006, s. I-1097).


