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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: - Petycji 1172/2007, którą złożył Hans-Peter Schneider (Niemcy) w sprawie 
braku spójności pomiędzy niemieckim ustawodawstwem dotyczącym 
obcokrajowców a kartą praw podstawowych, europejską konwencją praw 
człowieka i dyrektywą 2003/86/WE w sprawie prawa do łączenia rodzin

- Petycji 0916/2008, którą złożył Eilert Marks (Niemcy) w sprawie połączenia 
rodziny

1. Streszczenie petycji

Petycja 1172/2007:
Składający petycję twierdzi, że transponując prawo europejskie i zmieniając ustawodawstwo 
dotyczące imigracji, Republika Federalna Niemiec w sposób niedopuszczalny narusza prawa 
podstawowe, a konkretnie postanowienia europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności (EKPC) i przepisy dyrektywy 2003/86/WE. Składający petycję 
utrzymuje, że dochodzi do dyskryminacji w zakresie wymogów językowych (nierówne 
traktowanie) oraz ze względu na pochodzenie etniczne lub społeczne, a także zauważa, że na 
przykład mężowie i żony z Korei nie muszą dowodzić biegłej znajomości języka 
niemieckiego, podczas gdy od małżonków z Tajlandii wymaga się pisemnego poświadczenia 
takich umiejętności. Składający petycję nie rozumie, dlaczego biegłej znajomości języka 
wymaga się podczas wydawania wiz w przypadku łączenia rodzin, natomiast nie jest ona 
konieczna do celów podjęcia zatrudnienia. Zdaniem składającego petycję konkretny poziom 
znajomości języka wymagany przez władze niemieckie (niemiecki certyfikat A1) jest zbyt 
wysoki, co narusza przepisy dyrektywy 2003/86/WE. Środki konieczne do podjęcia nauki na 
kursach językowych nie zawsze są dostępne w kraju pochodzenia, co znacznie i niepotrzebnie 
opóźnia łączenie małżeństw. Biegłą znajomość języka łatwiej osiągnąć w kraju zamieszkania 
żony lub męża i w środowisku rodzinnym. Składający petycję twierdzi, że nowe przepisy 
w większym stopniu sprzyjają wykluczeniu niż integracji.
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Petycja 0916/2008:
Składający petycję, który w 2007 r. poślubił Ukrainkę, a teraz chciałby z nią zamieszkać 
w Niemczech i założyć tam rodzinę, informuje, że uniemożliwiają mu to niemieckie władze, 
które odmawiają przyznania wizy jego małżonce. W związku z tym składający petycję zwraca 
się do Parlamentu Europejskiego o pomoc w umożliwieniu jego żonie jak najszybszego 
dołączenia do niego w Niemczech.

2. Dopuszczalność

Petycja 1172/2007 uznana została za dopuszczalną dnia 7 kwietnia 2008 r.
Petycja 916/2008 uznana została za dopuszczalną dnia 20 listopada 2008 r.

Zwrócono się do Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 października 2009 r.

Petycje

Składający petycje to obywatele niemieccy mieszkający w Niemczech. Obaj są żonaci 
z obywatelkami krajów trzecich, a ich odnośne wnioski o wydanie wizy w celu połączenia 
rodzin odrzucone.

W opinii składających petycje wymóg niemieckiego prawa imigracyjnego dotyczący 
przedstawienia dowodu konkretnego poziomu znajomości języka narusza przepisy dyrektywy
2003/86/WE1 w sprawie prawa do łączenia rodzin.

Obowiązujące prawo wspólnotowe

Dyrektywa Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin 
w ogóle nie ma zastosowania wobec obywateli Unii, a jedynie wobec obywateli krajów 
trzecich, którzy chcą połączyć się z członkiem rodziny pochodzącym z kraju trzeciego.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrektywa 2004/38/WE2 w sprawie prawa obywateli Unii i członków 
ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich
ma zastosowanie tylko w odniesieniu do obywateli Unii, którzy przemieszczają się do innego 
państwa członkowskiego lub przebywają w innym państwie członkowskim niż to, którego są 
obywatelami, oraz do członków ich rodziny, którzy im towarzyszą lub do nich dołączają.

A zatem prawo wspólnotowe w sprawie łączenia rodzin nie obejmuje „nieprzemieszczających 
się” obywateli UE. Ich ewentualne prawo do łączenia rodzin pozostaje kwestią wchodzącą 
w zakres prawa krajowego.

                                               
1 Dz.U. L 251 z 3.10.2003, s.12.
2 Dz.U. L 158 z 30.04.2004, s. 77.


