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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

 Dotyczy: Petycji 0169/2010, którą złożył S.S. (Wielka Brytania) w sprawie 
niewdrożenia przez władze belgijskie przepisów dyrektywy 2004/38/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania 
się i pobytu na terytorium państw członkowskich

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który jest obywatelem brytyjskim, skarży się na sposób, w jaki władze 
belgijskie rozpatrzyły wniosek o wydanie wizy dla jego rodziców, obywateli Kenii. Zaznacza 
on, że odpowiedzialne władze belgijskie niewłaściwie rozpatrzyły ów wniosek na podstawie 
rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego 
wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny 
Schengen), ponieważ nie uwzględniły one art. 2 dyrektywy 2004/38/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków 
ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, 
który odnosi się do członków rodziny i ich praw. Dlatego składający petycję wzywa 
Parlament Europejski do podjęcia interwencji u władz belgijskich oraz do zapewnienia 
przestrzegania przez nie obowiązujących przepisów prawodawstwa UE. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 czerwca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 8 października 2010 r.

W rozporządzeniu (WE) nr 810/2009 ustanawiającym wspólnotowy kodeks wizowy (Dz.U. L 
243 z 15 września 2009 r.) określa się procedury i warunki wydawania wiz na tranzyt przez 
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terytorium państw członkowskich lub na pobyt na tym terytorium nieprzekraczający okresu 
sześciomiesięcznego.

Dyrektywa 2004/38/WE przewiduje, że „państwa członkowskie przyznają [członkom rodziny 
objętym zakresem dyrektywy] wszelkie ułatwienia w uzyskaniu niezbędnych wiz”. Jeżeli 
natomiast chodzi o dokumenty uzupełniające, to przy składaniu wniosku o wydanie wizy 
członek rodziny obywatela UE musi udowodnić, że jest beneficjentem przedmiotowej 
dyrektywy. Oznacza to dowiedzenie, iż:

 istnieje obywatel UE, od którego osoba składająca wniosek o wydanie wizy wywodzi 
swoje prawa; 

 osoba składająca wniosek o wydanie wizy jest członkiem rodziny (np. świadectwo ślubu, 
akt urodzenia, dowód stosunku zależności, dokument tożsamości (paszport)); oraz

 osoba składająca wniosek o wydanie wizy towarzyszy obywatelowi UE lub do niego 
dołącza (np. dowód, że obywatel UE przebywa już w przyjmującym państwie 
członkowskim lub potwierdzenie, że obywatel UE będzie podróżował do tego państwa).

Od objętego zakresem przedmiotowej dyrektywy członka rodziny obywatela UE nie można 
żądać przedstawienia dokumentów dodatkowych dotyczących celu podróży i środków na 
utrzymanie. Fakt ten znajduje odzwierciedlenie również w tym, że omawiana kategoria osób 
zwolniona jest z wypełniania niektórych pól w formularzu wizowym.  

W odniesieniu do treści przedmiotowej petycji zwraca się uwagę na to, że stan rzeczy 
przedstawiony przez składającego petycję nie jest całkowicie jasny: 
- jeżeli miałby on dołączyć do swoich rodziców w Belgii lub podróżować z nimi do tego 
kraju, rodzice byliby objęci przedmiotową dyrektywą i korzystaliby ze wszystkich ułatwień 
oferowanych w takich okolicznościach,
- jeżeli jednak rodzice sami podróżowaliby do Belgii, nie byliby objęci przedmiotową 
dyrektywą, a zastosowanie miałyby przepisy ogólne dotyczące osób składających wniosek o 
wydanie wizy na krótki okres.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 września 2011 r.

Składający petycję jest obywatelem Wielkiej Brytanii mieszkającym w tym kraju. Uznaje on, 
że jego rodzice zaliczają się do członków rodziny na mocy art. 2 dyrektywy 2004/38/WE. Na 
tej podstawie składający petycję uważa, że Belgia powinna wydać jego rodzicom wizę 
Schengen uprawniającą do wjazdu na terytorium belgijskie.
Uwagi Komisji
Zgodnie z art. 21 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 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. 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrektywę 2004/38/WE stosuje się jedynie do obywateli Unii, którzy 
przemieszczają się do innego państwa członkowskiego lub przebywają w innym państwie 
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członkowskim niż państwo członkowskie, którego są obywatelami, oraz do członków ich 
rodziny, którzy im towarzyszą lub do nich dołączają. 

Oznacza to, że składający petycję musiałby pojechać do Belgii wraz z rodzicami (tak aby 
„towarzyszyli” mu oni, jak wymaga tego art. 3 rzeczonej dyrektywy).

 W art. 2 ust. 2 wśród beneficjentów dyrektywy wymienia się „bezpośrednich wstępnych 
pozostających na utrzymaniu”.

W wytycznych z dnia 2 lipca 2009 r. dotyczących dyrektywy 2004/38/WE (Komunikat 
Komisji Europejskiej dla Parlamentu Europejskiego i Rady UE: punkt 2.1.4) wyjaśniono, że 
statusu „pozostającego na utrzymaniu” członka rodziny można dowieść w jakikolwiek 
sposób.

Wniosek
Na podstawie skąpych informacji przedstawionych w przedmiotowej petycji wydaje się, że 
kenijscy rodzice muszą zwrócić się do konsulatu belgijskiego o wydanie wizy, dowodząc 
swoich związków rodzinnych oraz tego, że „pozostają na utrzymaniu” brytyjskiego 
składającego petycję. Musieliby ponadto podróżować do Belgii w towarzystwie obywatela 
Wielkiej Brytanii.


