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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0305/2009, którą złożyła Marisa Pignolo (Włochy) w sprawie 
swobodnego przemieszczania się osób w UE

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, Włoszka, która od dzieciństwa mieszka w Belgii, wyszła za mąż za 
obywatela Senegalu. Belgijskie władze imigracyjne odmawiają wydania jej mężowi wizy 
wjazdowej do Belgii. Składająca petycję twierdzi, że problem z uzyskaniem wizy będącej 
podstawą łączenia rodzin wiąże się z faktem, iż jest ona Włoszką mieszkającą w Belgii, co 
stanowi dyskryminację ze względu na narodowość.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 czerwca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 września 2009 r.

Petycja

Składająca petycję, która urodziła się w Belgii, ale ma włoskie obywatelstwo, w dniu 
4 kwietnia 2008 r. w Dakarze wyszła za mąż za obywatela Senegalu. Jej mąż napotkał 
trudności przy ubieganiu się o wizę, aby dołączyć do składającej petycję w Belgii, ponieważ 
lokalne władze odmówiły zarejestrowania ślubu pary i poleciły im zarejestrowanie 
małżeństwa we Włoszech. Składająca petycję twierdzi, że z uwagi na to, iż jest obywatelką 
Włoch mieszkającą w Belgii, spotykają ją problemy. 

Uwagi Komisji 
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Komisja zaznacza, że w przedmiotowej sprawie zastosowanie ma dyrektywa 2004/38/WE. 
Zgodnie z tą dyrektywą członkowie rodzin mają prawo towarzyszyć lub dołączyć do 
obywatela UE przebywającego w innym państwie członkowskim niż państwo członkowskie, 
którego są obywatelami. Prawo to wynika z ich relacji rodzinnej z obywatelem UE.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 przedmiotowej dyrektywy Belgia, w przypadku gdy dany obywatel UE 
skorzysta z prawa do przemieszczania się i zamieszka na jej terytorium, może zobowiązać 
członka rodziny, który jest obywatelem państwa trzeciego, do posiadania wizy wjazdowej 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 539/2001. 

Zgodnie z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości1 tacy członkowie rodzin 
nie tylko mają prawo do wjazdu na terytorium państwa członkowskiego, lecz również mają 
prawo do uzyskania wizy wjazdowej w tym celu. Państwa członkowskie muszą wprowadzić 
dla takich osób wszelkie ułatwienia w celu uzyskania koniecznych wiz, które muszą zostać 
wydane bezpłatnie, najszybciej jak to możliwe oraz w trybie pilnym.

Prawo do uzyskania wizy wjazdowej nie jest jednak bezwarunkowe, ponieważ prawo 
Wspólnoty umożliwia państwom członkowskim odmówienie udzielenia obywatelowi UE 
wizy wjazdowej w przypadku nadużycia lub oszustwa bądź gdy w rozumieniu rozdziału VI 
dyrektywy 2004/38/WE dany obywatel stanowi zagrożenie dla wymogów porządku
publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego.

Wydaje się, że wniosek wizowy małżonka składającej petycję został odrzucony na podstawie 
tego, że ich małżeństwo nie zostało zarejestrowane we Włoszech. W przedmiotowej 
dyrektywie nie przewidziano tego rodzaju dodatkowych wymogów, które mogą stanowić 
utrudnienie dla swobodnego przemieszczania się.

W dniu 2 lipca 2009 r. Komisja przyjęła wytyczne2 w celu skuteczniejszej transpozycji 
i stosowania dyrektywy 2004/38/WE. W wytycznych tych wyjaśniono, że pomimo iż nie 
istnieją wspólnotowe przepisy dotyczące uznawania małżeństw zawieranych przez obywateli 
różnych państw członkowskich, małżeństwa ważnie zawarte, niezależnie od miejsca ich 
zawarcia, z zasady należy uznać do celów stosowania przedmiotowej dyrektywy, przy czym 
istnieją liczne kryteria służące ocenie ważności i celu zawarcia małżeństwa.

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

Hiszpanii (Zb.Orz. 2006, s. I-1097).
2 COM(2009) 313 wersja ostateczna.


