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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1048/2009, ingediend door A.M. (Poolse nationaliteit), over de 
afwijzing door de Poolse autoriteiten van de aanvraag van haar echtgenoot voor 
een visum voor verblijf van langere duur

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De echtgenoot van indienster is afkomstig uit Trinidad en Tobago, maar heeft zijn vaste 
woonplaats in de Verenigde Staten. Hij heeft een inreisverbod voor Duitsland gekregen, 
omdat hij voorheen de visumregels heeft overtreden. Hij heeft nu een aanvraag ingediend 
voor een visum voor verblijf van langere duur in Polen, waar hij met indienster samen wil 
gaan wonen, maar de Poolse overheden hebben de aanvraag afgewezen op grond van 
bovengenoemde omstandigheden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 november 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 februari 2010.

Indienster is een in Polen woonachtige Poolse staatsburger die is getrouwd met een onderdaan 
van een derde land. Het verzoek van laatstgenoemde om een visum voor verblijf van langere 
duur in Polen is afgewezen. Hij heeft in 2008 de duur van een Schengenvisum met twee 
maanden overtreden en hem is daarop door de Duitse autoriteiten een inreisverbod tot 2012 
opgelegd.

Richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op 
gezinshereniging geldt niet voor EU-burgers, maar alleen voor onderdanen uit derde landen 
die zich willen herenigen met een gezinslid dat ook een onderdaan uit een derde land is.
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Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van 
de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden is, als bepaald in artikel 3, lid 1, 
alleen van toepassing op burgers van de Unie die zich begeven naar of verblijven in een 
andere lidstaat dan die waarvan zij de nationaliteit bezitten, en hun familieleden die hen 
begeleiden of zich bij hen voegen.

Derhalve vallen "niet-mobiele" EU-burgers niet onder de communautaire wetgeving inzake 
gezinshereniging en blijven de voorwaarden voor gezinshereniging onder het nationale recht 
vallen.


