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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1114/2009, którą złożył Amedeo Intonti (Włochy) w sprawie 
wyjaśnienia zasad wydawania wiz osobom spoza UE mającym związki 
rodzinne z obywatelami Unii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwrócił się do władz włoskich z wnioskiem o przekazanie informacji na 
temat procedury uzyskiwania wizy uprawniającej do odwiedzenia Włoch osobę z kraju 
trzeciego, która jest członkiem rodziny jego żony. Otrzymał on pokrętne i sprzeczne 
odpowiedzi, podejrzewa też ukrywanie prawdy z kilku możliwych powodów.

2. Dopuszczalność

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

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

Obecnie przepisy regulujące wydawanie wiz krótkopobytowych Schengen ustanowione są we 
wspólnych instrukcjach konsularnych (WIK) (Dz.U. C 326 z 22.12.2005 i Dz.U. L 131
z 28.5.2009), lecz zawierają one zaledwie jedno konkretne odniesienie do informacji, jakie 
należy przekazywać społeczeństwu – w części VII pkt 1.8, zgodnie z którym „Dokładne 
informacje o możliwościach umówienia się na spotkanie i złożenia wniosku wizowego 
wywieszane są przez misje dyplomatyczne i urzędy konsularne państw członkowskich do 
ogólnego wglądu”. Prawodawstwo Unii nie zobowiązuje państw członkowskich do 
zapewniania właściwych informacji.

Rozporządzenie (WE) nr 810/2009 ustanawiające wspólnotowy kodeks wizowy (Dz.U. L 243
z 15.9.2009), uchylające między innymi WIK, weszło w życie dnia 5 października 2009 r. 
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i zacznie obowiązywać od dnia 5 kwietnia 2010 r. Zawiera ono konkretny artykuł 
wymieniający informacje, które należy przekazywać społeczeństwu. Instrukcje praktyczne 
dotyczące stosowania przepisów zostaną umieszczone w „Podręczniku organizacji 
konsularnej i lokalnej schengeńskiej współpracy konsularnej”, gdzie znajdzie się między 
innymi odniesienie do konkretnych informacji, jakich należy udzielać osobom składającym 
wnioski wizowe będącym członkami rodzin obywateli UE. Projekt podręcznika jest obecnie 
przygotowywany w drodze regulacyjnej procedury komitetowej i zostanie przyjęty na mocy 
decyzji Komisji na początku 2010 r.

Zgodnie z dyrektywą 2004/38/WE „Państwa członkowskie przyznają [członkom rodzin 
podlegającym przepisom dyrektywy] wszelkie ułatwienia w uzyskaniu niezbędnych wiz”, 
lecz dyrektywa nie zawiera żadnego konkretnego odniesienia do informacji, jakich państwa 
członkowskie powinny udzielać przedmiotowemu społeczeństwu. Zatem choć władze Włoch 
przekazały społeczeństwu niewystarczające informacje, nie można uznać, że czyniąc to, 
naruszyły przepisy Wspólnoty.

Co się tyczy części petycji dotyczącej wizy, zwraca się uwagę na to, że członek rodziny 
obywatela UE przyjeżdżający do obywatela UE w jego kraju pochodzenia (np. obywatel 
Mołdawii będący członkiem rodziny obywatela Włoch i przyjeżdżający do obywatela Włoch 
zamieszkałego we Włoszech) nie podlega przepisom dyrektywy WE/2004/38, lecz przepisom 
dyrektywy podlegałby członek rodziny obywatela UE towarzyszący obywatelowi UE
w podróży do państwa członkowskiego innego niż kraj pochodzenia tego obywatela UE 
(np. obywatel Mołdawii będący małżonkiem podróżującej obywatelki Rumunii
i towarzyszący jej podczas wycieczki do Włoch). 


