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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0750/2009, którą złożył Benjamin Wilson (Wielka Brytania) w sprawie 
niewłaściwego stosowania dyrektywy WE 2004/38 przez funkcjonariuszy służb
ds. imigracji na lotnisku w Dublinie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję obywatel Wielkiej Brytanii, który poślubił obywatelkę Singapuru 
posiadającą pozwolenie na pobyt w Wielkiej Brytanii, twierdzi, że irlandzcy funkcjonariusze 
służb ds. imigracji na lotnisku w Dublinie nie posiadają znajomości dyrektywy WE 2004/38
i nie stosują jej przepisów. Składający petycję wyjaśnił, że wraz z żoną odbyli krótką wizytę
w Irlandii. Zdaniem składającego petycję, na lotnisku w Dublinie irlandzki funkcjonariusz 
zażądał od jego żony, by ustawiła się w kolejce do okienka dla podróżujących nie będących 
obywatelami UE w celu podstemplowania paszportu. Składający petycję poinformował 
irlandzkiego funkcjonariusza i jego przełożonego, że zgodnie ze wspomnianą wyżej 
dyrektywą nie ma obowiązku stemplowania paszportu jego żony, lecz obaj funkcjonariusze 
zdawali się nie znać tych przepisów i zgodzili się przepuścić żonę składającego petycję bez 
konieczności stemplowania paszportu dopiero, gdy zagroził on złożeniem skargi do Komisji 
Europejskiej. Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zapewnienie 
znajomości i właściwego wykonywania przepisów dyrektywy WE 2004/38 we wszystkich 
państwach członkowskich UE i sugeruje opracowanie podręcznika dotyczącego imigracji dla 
wszystkich funkcjonariuszy na granicach UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 października 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 grudnia 2009 r.
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Składający petycję, obywatel brytyjski, skarży się na rzekomo bezprawne potraktowanie, 
jakiego doznał ze strony irlandzkich urzędników imigracyjnych na lotnisku w Dublinie. 
Władze irlandzkie chciały wbić pieczęć wjazdową w paszporcie jego żony, w końcu jednak 
zmieniły zdanie. Składający petycję uważa, że władze irlandzkie postępowały nieuprzejmie
i powinny zostać lepiej przeszkolone z zakresu prawa irlandzkiego i wspólnotowego.

Art. 18 traktatu WE stanowi, że każdy obywatel Unii ma prawo do swobodnego 
przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich, z zastrzeżeniem 
ograniczeń i warunków ustanowionych w niniejszym traktacie i środkach przyjętych w celu 
jego wykonania. Odnośne 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.

Art. 5 ust. 3 przedmiotowej dyrektywy stanowi, że przyjmujące państwo członkowskie nie 
powinno wstawiać pieczęci wjazdowej lub wyjazdowej w paszporcie członków rodziny, 
którzy nie są obywatelami jednego z państw członkowskich, pod warunkiem że okażą kartę 
pobytową przewidzianą w art. 10.

Jak zaznaczył składający petycję, przepis ten został poprawnie przeniesiony na grunt prawa 
irlandzkiego, a przedmiotowy incydent wydaje się odosobnionym przypadkiem 
niewłaściwego stosowania prawa krajowego i wspólnotowego przez władze irlandzkie.

Na mocy art. 24 ust. 1 przedmiotowej dyrektywy członkowie rodziny pochodzący z krajów 
trzecich i podróżujący z obywatelami UE powinni być uprawnieni do korzystania z tych 
samych stanowisk. W strefie Schengen zapewnia to art. 9 ust. 2 lit. a) kodeksu granicznego 
Schengen1. Irlandia nie jest nim związana i nie podlega jego przepisom.

Odnośnie do „podręcznika dotyczącego imigracji” i wykonywania obowiązków przez 
urzędników imigracyjnych nie istnieje prawo wspólnotowe, które można by zastosować.
W odniesieniu do państw członkowskich Schengen w 2006 r. przyjęto Praktyczny podręcznik 
dla straży granicznej2. Również ten podręcznik przewiduje, że wszyscy podróżni mają prawo 
do uzyskania informacji na temat charakteru kontroli oraz do profesjonalnego, przyjaznego
i uprzejmego traktowania zgodnie z obowiązującym p r a w e m  międzynarodowym, 
wspólnotowym i krajowym. Irlandia nie jest nim związana i nie podlega jego przepisom.

Komisja nie ma uprawnień do podejmowania interwencji u władz irlandzkich w kwestii 
operacyjnych aspektów kontroli granicznych, co można wywnioskować z Protokołu (nr 3)
w sprawie stosowania niektórych aspektów artykułu 14 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską do Zjednoczonego Królestwa i Irlandii (1997 r.). Rzekomy brak wiedzy na temat 
obowiązującego prawa wspólnotowego po stronie irlandzkich urzędników imigracyjnych jest 
godny ubolewania, jednak to do Irlandii należy zapewnienie znajomości przez nich prawa 
krajowego i wspólnotowego.
                                               
1 Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 

r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice 
(kodeks graniczny Schengen), Dz.U. L 105 z 13.4.2006.

2 Zalecenie Komisji ustanawiające wspólny „Praktyczny podręcznik dla straży granicznej
(podręcznik Schengen)” przeznaczony dla właściwych organów państw członkowskich 
prowadzących kontrolę osób na granicach (C(2006) 5186 wersja ostateczna).


