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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1461/2009, którą złożyli Luca Becchetti i Nenita Pandong (Włochy)
w sprawie dyrektywy 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii
i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na 
terytorium państw członkowskich

1. Streszczenie petycji

Składający petycję protestuje w związku z wydaną przez ambasadę włoską w Manili odmową 
wydania wizy turystycznej siostrze jego żony, zaznaczając, że nie podano żadnych powodów. 
Przekonuje on, że stanowi to naruszenie dyrektywy 2004/38/WE, zaznaczając, że jego 
małżonka jest Włoszką. Dlatego składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego
o przeprowadzenie dochodzenia w tej sprawie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 stycznia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 maja 2010 r.

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 w środkach przyjętych w celu ich wykonania. Odnośne ograniczenia i warunki można 
znaleźć w dyrektywie 2004/38/WE
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:05:05:32004L0038:PL:PDF).

Zgodnie z art. 3 dyrektywy stosuje się ją tylko do obywateli Unii, którzy przemieszczają się 
do innego państwa członkowskiego lub przebywają w innym państwie członkowskim niż 
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państwo członkowskie, którego są obywatelami, oraz do członków ich rodzin, którzy im 
towarzyszą lub do nich dołączają. Obywatele Unii przebywający w państwie członkowskim, 
którego są obywatelami, na ogół nie korzystają z praw w zakresie swobodnego przepływu 
osób przyznanych na mocy prawa unijnego. Jednak obywatele UE, którzy powracają do 
swojego rodzimego państwa członkowskiego po pobycie w innym państwie członkowskim,
również korzystają z przepisów w dziedzinie swobodnego przepływu osób.

Nic nie wskazuje na to, by żona składającego petycję i jej siostra znajdowały się w sytuacji, 
która wchodzi w zakres unijnego prawa dotyczącego swobodnego przemieszczania się
i pobytu (ponieważ obie mają obywatelstwo włoskie i mieszkają we Włoszech). Nie są one 
zatem uprawnione do korzystania z praw przyznawanych tym obywatelom UE, którzy
wykonali swoje prawo i przenieśli się do innego państwa członkowskiego (np. z obowiązku 
umotywowania przez państwo członkowskie odmowy wydania wizy, o którą wystąpił członek 
rodziny będący obywatelem państwa trzeciego).

A zatem zastosowanie mają ogólne zasady UE w zakresie warunków i procedur wydawania 
wiz na pobyt krótki. Obecnie obowiązujące przepisy (wspólne instrukcje konsularne (CCI)) 
nie wymagają od państw członkowskich umotywowania odmowy wydania wizy ani
umożliwienia odnośnej osobie odwołania się od negatywnej decyzji. W kodeksie wizowym1

(art. 32), który ma zastosowanie od 5 kwietnia 2010 r. (i uchyla CCI), wprowadza się wspólne 
zasady w zakresie powiadamiania i umotywowania odmów oraz przyznaje odnośnej osobie 
prawo do odwołania się (takie odwołania rozpatrywane są zgodnie z prawem krajowym).

                                               
1 Rozporządzenie (WE) nr 810/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające 
Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy), Dz.U. L 243 z 15.9.2009, s. 1.


