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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0612/2009, którą złożył Jingwa Joseph Tongwa (Kamerun) w sprawie 
rzekomego nieprzestrzegania przez władze niemieckie unijnego 
prawodawstwa dotyczącego prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw 
członkowskich oraz prawa obywateli państw trzecich do pobytu w UE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który pochodzi z Kamerunu i jest mężem obywatelki brytyjskiej, wyraża 
sprzeciw wobec deportacji grożącej mu ze strony władz niemieckich. Składający petycję 
mieszka w Niemczech i ukończył studia uniwersyteckie (inżynier chemik). Powołując się na 
małżeństwo, składający petycję bezskutecznie domagał się uznania praw, jakie przysługują 
mu na mocy prawodawstwa UE. Ze względu na niekorzystną sytuację zawodową 
składającego petycję (cztery lata bezrobocia) żona postanowiła go opuścić i przenieść się do 
Wielkiej Brytanii. Małżeństwo nie zostało rozwiązane, jednak władze niemieckie nadal grożą 
składającemu petycję deportacją. Wskutek tego jest on w bardzo złej kondycji fizycznej 
i psychicznej i dlatego zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zajęcie się tą sprawą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 września 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 stycznia 2010 r.

Składający petycję jest Kameruńczykiem żonatym z obywatelką brytyjską. Mieszka on 
w Niemczech, gdzie przez ostatnie cztery lata nie miał zatrudnienia. Żona opuściła 
składającego petycję i powróciła do Wielkiej Brytanii.
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Art. 21 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 w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich.

Prawo pobytu członka rodziny z kraju trzeciego w przyjmującym państwie członkowskim 
z zasady wywodzi się z prawa pobytu uprawnionego w pierwszym rzędzie obywatela UE, 
który korzysta ze swojego prawa do swobodnego przemieszczania się. Może się ono zatem 
stać wątpliwe, kiedy wygaśnie związek z obywatelem UE. Choć prawodawca przewidział 
liczne zabezpieczenia chroniące przed takim poddaniem w wątpliwość, żadne z nich nie 
wydaje się mieć zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Art. 12 ust. 2 przedmiotowej dyrektywy przewiduje, że śmierć obywatela Unii (ale nie jego 
wyjazd) nie prowadzi do utraty prawa pobytu przez członków jego rodziny, którzy nie są 
obywatelami jednego z państw członkowskich. Art. 12 ust. 3 dyrektywy stanowi, że wyjazd 
obywatela Unii lub jego śmierć nie prowadzą do utraty prawa pobytu przez jego dzieci lub 
rodzica, który sprawuje faktyczną opiekę nad dziećmi, jeżeli dzieci są zapisane do instytucji 
edukacyjnej w przyjmującym państwie członkowskim.1 Z dostępnych informacji nie wynika, 
czy składający petycję miał dzieci z obywatelką UE lub sprawował nad nimi opiekę. Art. 13 
przedmiotowej dyrektywy przewiduje zachowanie, w pewnych warunkach, prawa pobytu 
w przypadku rozwodu. Nie wydaje się, by w omawianej sprawie warunki takie zostały 
spełnione.

Wniosek

W świetle faktów dotyczących tej sprawy nie ma podstaw, by powoływać się na prawo unijne 
z korzyścią dla składającego petycję. Dalsze badanie sprawy nie wydaje się zatem 
uzasadnione.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 13 stycznia 2011 r.

Komisja pragnie przypomnieć treść swojego pierwszego komunikatu: zgodnie z art. 12 
dyrektywy 2004/38/WE członkowie rodzin niebędący obywatelami danego państwa 
członkowskiego mogą zachować prawo pobytu po wyjeździe obywatela UE jedynie w bardzo 
ograniczonych przypadkach. 
Składający petycję zwraca uwagę, że wspólnie z małżonką mieszkał w Niemczech od 1995 r. 
do 2001 r. Jednakże prawo stałego pobytu, które nabywa się po upływie zgodnego z prawem 
pięcioletniego okresu zamieszkania, wprowadzono dyrektywą 2004/38/WE. Ponieważ 
małżonka składającego petycję opuściła Niemcy przed dniem 30 czerwca 2006 r., datą 
wejścia w życie dyrektywy, składający petycję nie spełniał warunków, od których dyrektywa 
uzależnia przyznanie prawa stałego pobytu.

                                               
1 Zob. Wyrok Trybunału z dnia 15 marca 1989 r. w połączonych sprawach 389/87 i 390/87 G. B. C. Echternach
i A. Moritz przeciwko Minister van Onderwijs en Wetenschappen (Zb.Orz. 1989, s. 723).
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W świetle faktów dotyczących tej sprawy nie ma podstaw, by powoływać się na prawo unijne 
z korzyścią dla składającego petycję. Komisja nadal uważa, że dalsze badanie sprawy nie 
wydaje się w związku z tym uzasadnione.


