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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1048/2009, którą złożyła A.M. (Polska) w sprawie odrzucenia przez
władze polskie wniosku jej męża o wydanie wizy długoterminowej

1. Streszczenie petycji

Mężowi składającej petycję, który pochodzi z Trynidadu i Tobago, jednak na stałe mieszka 
w USA, zakazano wjazdu do Niemiec, ponieważ uprzednio naruszył przepisy wizowe. 
Obecnie złożył on wniosek o wydanie wizy długoterminowej do Polski, gdzie pragnie 
zamieszkać ze składającą petycję, jednak władze polskie odrzuciły to podanie ze względów 
podanych powyżej.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 listopada 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 lutego 2010 r.

Składająca petycję jest obywatelką polską mieszkającą w Polsce pozostającą w związku 
małżeńskim z obywatelem kraju trzeciego. Wniosek jej męża o wydanie wizy 
długoterminowej do Polski został odrzucony. W 2008 roku o dwa miesiące za długo pozostał 
on po wygaśnięciu wizy Schengen i podlega wydanemu przez władze niemieckie zakazowi 
wjazdu obowiązującemu do 2012 r.

Dyrektywa Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin 
nie ma zastosowania wobec obywateli Unii, a jedynie odnosi się do obywateli krajów 
trzecich, którzy starają się połączyć z członkiem rodziny będącym obywatelem kraju 
trzeciego.
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Zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrektywy 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii 
i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw
członkowskich ów akt prawny stosuje się w odniesieniu do obywateli Unii, którzy 
przemieszczają się do innego państwa członkowskiego lub przebywają w innym państwie 
członkowskim niż państwo członkowskie, którego są obywatelami, oraz do członków ich 
rodziny, którzy im towarzyszą lub do nich dołączają.

A zatem „niemobilni” obywatele UE nie są objęci prawodawstwem wspólnotowym w sprawie 
łączenia rodzin; warunki łączenia rodzin to kwestia wchodząca w zakres prawa krajowego.


