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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1204/2009, którą złożyła P.A.M. (Hiszpania) w sprawie swobodnego 
przemieszczania się małoletnich w UE

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję wyraża zaniepokojenie w związku z trudnościami, jakie napotykają osoby 
małoletnie (dzieci rozwiedzionych rodziców) podróżujące w różnych państwach 
członkowskich UE. Wzywa ona do wpisywania do paszportów dzieci szczegółów orzeczeń 
sądów rodzinnych zezwalających lub ograniczających ich swobodę przemieszczania się, tak 
aby zapobiegać niepotrzebnym kłótniom rodziców.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 4 grudnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 kwietnia 2010 r.

Składająca petycję proponuje ustanowienie wspólnych wymogów ułatwiających małoletnim
podróżowanie w towarzystwie rodzica rozwiedzionego lub pozostającego w separacji, jeśli 
nie ma przeszkody prawnej, która uniemożliwiałaby przemieszczanie się tych małoletnich.

Art. 21 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, że każdy obywatel Unii
ma prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw 
członkowskich, z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków ustanowionych w traktatach
i środkach przyjętych w celu ich 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.
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Na mocy art. 4 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 przedmiotowej dyrektywy obywatele UE mogą opuścić 
państwo członkowskie, którego są obywatelami, w celu odbycia podróży do innego państwa 
członkowskiego oraz wjechać na terytorium tego państwa z ważnym dokumentem tożsamości 
lub paszportem. Zgodnie z orzecznictwem1 Trybunału nawet małe dziecko może korzystać
z praw do swobodnego przemieszczania się i pobytu, gwarantowanych w prawodawstwie UE. 
Posiadanie przez obywatela UE praw przysługujących na mocy prawa unijnego nie może być
uwarunkowane osiągnięciem przez taką osobę wieku uprawniającego do nabycia zdolności do 
czynności prawnych w zakresie osobistego korzystania z owych praw.

Ustawodawstwo krajowe, zgodnie z którym wyjazd małoletniego z państwa członkowskiego 
jest zależny od zezwolenia rodziców, może być uzasadnione słusznym interesem, jakim jest
ochrona małoletnich. W związku z tym należy zauważyć, że art. 35 Konwencji o prawach 
dziecka ONZ2 obliguje Państwa-Strony do podejmowania wszelkich odpowiednich działań 
służących przeciwdziałaniu uprowadzeniom, handlowi dziećmi lub ich sprzedaży
w jakimkolwiek celu i czasie.

Na granicach zewnętrznych przeprowadzane są także dokładne kontrole, przewidziane 
prawem UE3, mające na celu ochronę podróżujących małoletnich.

W ostatnich lata państwa członkowskie, współpracując z Komisją, starają się ułatwiać 
podróżowanie małoletnich, przemieszczających się pod opieką lub bez opieki, i jednocześnie 
podejmują niezbędne działania zapobiegające uprowadzeniom dzieci przez rodziców.
W obszarze wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych nie ma obecnie planów 
utworzenia jednolitego dokumentu unijnego potwierdzającego odpowiedzialność rodzicielską.

                                               
1 Wyrok Trybunału z dnia 19 października 2004 r. w sprawie C-200/02 Zhu i Chen (Zb.Orz. 2004, s. I-9925).
2 http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm
3 Załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 

2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks 
graniczny Schengen), Dz.U. L 105 z 13.4.2006.


