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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycja 1047/2007 , którą złożył Pol O'Morain (Irlandia), w sprawie warunków 
przyznawania wiz członkom rodzin obywateli UE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, obywatel Irlandii, chciałby wiedzieć, czy jego dziecko, będące 
obywatelem UE posiadającym prawo stałego pobytu przyznane przez władze brytyjskie, musi 
złożyć wniosek o wizę, aby podróżować z Anglii do innych państw członkowskich UE.  Sam 
składający petycję twierdzi, że zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywy 2004/38/WE nie powinno to 
być konieczne.  Władze francuskie i wiele europejskich ambasad w Londynie poinformowało 
go jednak, że pomimo przepisów dyrektywy wiza jest konieczna, nawet jeśli dana osoba ma 
prawo stałego pobytu jako członek rodziny obywatela UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 10 marca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 września 2008 r.

Składający petycje twierdzi, że francuska ambasada wraz z innymi licznymi ambasadami 
państw członkowskich UE wymaga posiadania wizy wjazdowej od członków rodziny 
obywatela UE pochodzących z państw trzecich, mimo iż są oni posiadaczami kart stałego 
pobytu. Ponadto utrzymuje, że okres pomiędzy złożeniem wniosku a umówieniem się na 
rozmowę w ambasadzie wynosi średnio osiem tygodni.

Na mocy dyrektywy 2004/38/WE członkowie rodziny mają prawo towarzyszyć obywatelowi 
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UE lub go odwiedzić w państwie członkowskim, którego nie jest obywatelem. Prawo to 
wynika z pokrewieństwa z obywatelem UE.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywy w przypadku gdy obywatel UE wykonuje swoje prawo do 
swobodnego przemieszczania się i zamieszkiwania na terytorium państw członkowskich, 
mogą one wymagać od członka jego rodziny, będącego obywatelem państwa trzeciego 
posiadania wizy wjazdowej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 539/2001 lub, w określonym 
przypadku, prawem krajowym. 

Art. 5 ust. 2 dyrektywy stanowi, iż posiadanie ważnej karty pobytowej, o której mowa w art. 
10 dyrektywy zwalnia z obowiązku posiadania wizy przez członków rodziny obywatela UE 
pochodzących z państw trzecich, którzy towarzyszą obywatelowi UE lub go odwiedzają w 
państwie członkowskim, którego nie jest obywatelem.

Karty pobytu, o których mowa w art. 10 dyrektywy są wydawane dla członków rodziny 
pochodzących z państw trzecich, aby poświadczyć, że mają oni prawo zamieszkać w 
przyjmującym państwie członkowskim przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Jak wskazano w art. 16 ust. 2 dyrektywy członkowie rodziny pochodzący z państw trzecich, 
którzy zgodnie z prawem zamieszkiwali z obywatelem UE w przyjmującym państwie 
członkowskim przez nieprzerwany okres pięciu lat są uprawnieni do stałego pobytu w tym 
państwie. Prawo to poświadcza karta stałego pobytu wydana na mocy art. 20 dyrektywy.

Uwzględniając fakt, iż art. 5 ust. 2 dyrektywy zwalnia posiadaczy kart pobytu z obowiązku 
posiadania wizy, Komisja jest zdania, iż a fortiori posiadacze karty stałego pobytu na mocy 
art. 20 dyrektywy również są zwolnieni z obowiązku posiadania wizy.

Aby zapewnić zgodność z przepisami dyrektywy 2004/38/WE, Francja opracowała kodeks 
wjazdu i pobytu obcokrajowców oraz prawa do azylu (Code de l'entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d'asile), ze zmianami.

Art. R121-1 kodeksu prawidłowo transponował art. 5 ust. 2 dyrektywy, stanowiąc, iż 
członkowie rodziny pochodzący z państw trzecich są zwolnieni z obowiązku posiadania wizy, 
jeśli dysponują dokumentem potwierdzającym ich pokrewieństwo z obywatelem UE. Takim 
dokumentem jest karta stałego pobytu. Odmowa przyjęcia karty stałego pobytu wydaje się 
być odosobnionych przypadkiem nieprawidłowego stosowania zasad wspólnotowych przez 
francuskie władze.

W odniesieniu do procedury przyznawania wiz państwa członkowskie są zobowiązane 
zapewnić członkom rodziny pochodzącym z państw trzecich wszelkie udogodnienia 
pozwalające im zdobyć potrzebne wizy, które muszą być wydawane bezpłatnie, w możliwie 
najkrótszym terminie oraz w ramach procedury przyspieszonej.

System, według którego okres oczekiwania na rozmowę w ambasadzie wynosi 8 tygodni 
wydaje się być sprzeczny z obowiązkiem państw członkowskim dotyczącym zapewnienia 
wnioskodawcom wszelkich udogodnień w zakresie uzyskania wiz i wydania ich w możliwie 
najkrótszym terminie oraz w ramach procedury przyspieszonej.
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4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 9 grudnia 2010 r.

W dniu 30 kwietnia 2010 r. przedstawiciele Komisji spotkali się na zasadzie dwustronnej z 
władzami francuskimi w celu przedyskutowania ogólnej transpozycji i stosowania dyrektywy 
2004/38/WE przez Francję. 

W tym kontekście Komisja poruszyła w ogólnym ujęciu kwestię zwłoki, jakiej doświadczyli 
niektórzy członkowie rodzin obywateli UE pochodzący z krajów trzecich przy składaniu 
wniosków o wizę. Władze francuskie wyjaśniły, że ta kategoria członków rodzin ma 
bezpośredni dostęp do urzędu konsularnego oraz że dla tego rodzaju osób jest przeznaczone 
specjalne okienko w celu zapewnienia szybkiego rozpatrywania wniosków o wizę. Władze 
francuskie sprawdzą dostępność instrukcji w konsulatach i ambasadach w celu uniknięcia 
zwłoki.

W dniu 19 marca 2010 r. Komisja przyjęła decyzję ustanawiającą wytyczne dotyczące 
rozpatrywania wniosków wizowych i zmian w wydanych wizach1. Wytyczne te są 
skierowane do konsulatów państw stosujących wspólną politykę wizową i zawierają 
instrukcje operacyjne, najlepsze praktyki i zalecenia dotyczące sposobu, w jaki władze 
powinny stosować przepisy w zakresie rozpatrywania wniosków wizowych. Obejmują one 
rozdział poświęcony obywatelom UE oraz członkom ich rodzin i powinny stanowić 
prawdziwy postęp w tej dziedzinie, gdyż poruszają najczęściej powtarzające się problemy 
związane z nieprawidłowym stosowaniem prawodawstwa Unii w zakresie swobodnego 
przepływu osób. 

                                               
1 COM(2010) 1620 wersja ostateczna.


