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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0390/2009, którą złożył Ioannis Papaioannou (Grecja) w sprawie 
domniemanego naruszania przez władze francuskie dyrektywy WE 2004/38

1. Streszczenie petycji

Składający petycję kwestionuje odpowiedź otrzymaną z francuskiego konsulatu w Londynie, 
w której stwierdzono, że jego żona, obywatelka rosyjska posiadająca brytyjskie pozwolenie 
na pobyt, nadal musi mieć wizę wjazdową do Francji. Składający petycję utrzymuje, że 
w odpowiedzi stwierdza się, iż konsulat francuski nie otrzymał żadnych nowych instrukcji 
dotyczących stosowania dyrektywy WE 2004/38. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 czerwca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

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

Składający petycję, obywatel grecki zamieszkały w Wielkiej Brytanii, skarży się na francuski 
konsulat w Londynie, według którego żona składającego petycję, obywatelka rosyjska 
posiadająca brytyjskie zezwolenie na pobyt, musi mieć wizę wjazdową, aby móc podróżować 
ze składającym petycję do Francji.  

Zgodnie z art. 18 traktatu WE każdy obywatel Unii ma prawo do swobodnego 
przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich, z zastrzeżeniem 
ograniczeń i warunków ustanowionych w przedmiotowym traktacie i środkach przyjętych 
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w celu jego wykonania. Takie 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. 
Zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywy obywatele państw trzecich, którzy są członkami rodziny 
obywatela UE i posiadają „Kartę pobytową członka rodziny obywatela Unii”, są zwolnieni 
z wymogu posiadania wizy podczas podróżowania z obywatelem UE lub podróżowania 
w celu dołączenia do niego. 
Ponieważ najprawdopodobniej jest to przypadek odosobniony, Komisja radzi składającemu 
petycję, aby skorzystał z internetowego systemu rozwiązywania problemów SOLVIT, 
w ramach którego państwa członkowskie UE współpracują, dążąc do rozwiązania problemów 
wynikających z niewłaściwego stosowania prawa z zakresu rynku wewnętrznego przez 
organy administracji publicznej.


