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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1068/2008, którą złożyła Florencia Guillen (Meksyk), w sprawie
niedogodności związanych ze zbyt długotrwałym rozpatrywaniem 
wniosku o pozwolenie na bezterminowy pobyt w Wielkiej Brytanii mimo 
zawarcia małżeństwa z obywatelem UE

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, obywatelka Meksyku mieszkająca w Wielkiej Brytanii wraz ze swoim 
greckim mężem, krytykuje długi czas, w jakim Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wielkiej 
Brytanii rozpatruje złożony przez nią wniosek o pozwolenie na bezterminowy pobyt 
w Wielkiej Brytanii. Według składającej petycję od ponad ośmiu miesięcy nie może ona 
podróżować. Była też zmuszona odmówić przyjęcia dwóch grantów przyznanych jej przez 
British Council i czasopismo AN, ponieważ nie wie, kiedy zostaną jej zwrócone dokumenty 
podróży. Składająca petycję uważa, że jest dyskryminowana ze względu na fakt, że jest 
Meksykanką zamężną z obywatelem UE, który nie jest Brytyjczykiem. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 grudnia 2008 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Składająca petycję, obywatelka Meksyku mieszkająca w Wielkiej Brytanii wraz ze swoim 
greckim mężem, skarży się, że władze brytyjskie nie rozpatrzyły złożonego przez nią wniosku 
o wydanie karty pobytowej w terminie przewidzianym w prawie wspólnotowym oraz 
przetrzymywały jej paszport przez osiem miesięcy.

Art. 18 traktatu WE stanowi, że każdy obywatel Unii ma prawo do swobodnego 
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przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich, z zastrzeżeniem 
ograniczeń i warunków ustanowionych w tym traktacie i środkach przyjętych w celu jego 
wykonania. Odpowiednie 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. 

Jak stanowi art. 10 ust. 1 wspomnianej dyrektywy, prawo pobytu dla członków rodziny 
obywatela Unii, którzy są obywatelami jednego z państw członkowskich, zostaje stwierdzone 
poprzez wydanie dokumentu zwanego „Karta pobytowa członka rodziny obywatela Unii” nie 
później niż sześć miesięcy od dnia, w którym złożyli oni wniosek.

W celu zachowania zgodności z przepisami dyrektywy 2004/38/WE Wielka Brytania 
wprowadziła w życie rozporządzenia imigracyjne 2006 (Europejski Obszar Gospodarczy). 

Spośród rozporządzeń 2006 rozporządzenie 17 właściwie transponuje art. 10 dyrektywy 
i stanowi, że po otrzymaniu wniosku Sekretarz Stanu bezzwłocznie wydaje wnioskodawcy 
zaświadczenie o złożeniu wniosku o kartę pobytową, a kartę pobytową wydaje się nie później 
niż sześć miesięcy od dnia, w którym wpłynął wniosek oraz dokumenty.

Jeżeli chodzi o zatrzymywanie dokumentów podróży, państwa członkowskie mają prawo do 
weryfikowania ich autentyczności; jednak administracyjna praktyka przetrzymywania 
dokumentów podróży do czasu podjęcia decyzji w sprawie wniosku o wydanie karty 
pobytowej stanowi nieuzasadnioną przeszkodę w wykonywaniu prawa obywateli UE 
i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu. Jest to też sprzeczne 
z dyrektywą 2004/38/WE, ponieważ na mocy art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 1 rzeczonej dyrektywy 
owe dokumenty podróży są niezbędne do wykonywania wspólnotowego prawa do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego.

Wniosek składającej petycję zarejestrowano też jako oficjalną skargę, a Komisja skontaktuje 
się z władzami brytyjskimi w jej sprawie.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 16 listopada 2011 r. (REV)

Składający petycję, obywatele UE i członkowie ich rodzin, skarżą się, że władze brytyjskie 
nie wydały decyzji w sprawie wniosku o dokumenty pobytowe w terminach określonych w 
prawie UE zgodnie z dyrektywą 2004/38/WE1.  

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. Te ograniczenia i warunki zostały określone
w dyrektywie 2004/38/WE.

Dyrektywa 2004/38/WE przewiduje następujące terminy wydawania dokumentów 
pobytowych:

                                               
1 Dyrektywa 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 (Dz.U. L 158 z 30 kwietnia 2004 r., s. 77). 
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– zaświadczenie o rejestracji (dla obywateli UE) – jest wydawane niezwłocznie (art. 8 ust. 2))

– karta pobytowa (dla członków rodziny, którzy nie są obywatelami UE) – sześć miesięcy od 
złożenia wniosku (art. 10 ust. 1))

– dokument poświadczający stały pobyt (dla obywateli UE) – w jak najkrótszym czasie (art. 
19 ust. 1))

– karta stałego pobytu (dla członków rodziny, którzy nie są obywatelami UE) – sześć miesięcy 
od złożenia wniosku (art. 20 ust. 1))

Aby zastosować się do przepisów dyrektywy 2004/38/WE Wielka Brytania wprowadziła w
2006 r. przepisy w sprawie imigracji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które 
prawidłowo transponują wyżej wymienione terminy określone w dyrektywie.

Wydaje się, że w następstwie interwencji Komisji Europejskiej u władz Zjednoczonego 
Królestwa problem opóźnień został ostatecznie rozwiązany.

Ponieważ do Komisji wpłynęło wiele indywidualnych skarg w sprawie opóźnień w 
wydawaniu przez Wielką Brytanie dokumentów pobytowych, w dniu 19 marca 2009 r. 
Komisja skontaktowała się z władzami brytyjskimi i zwróciła się o udzielenie informacji o 
wszystkich działaniach, które zostaną podjęte, aby wydać dokumenty pobytowe, których 
dotyczą wnioski, i jak najszybciej nadrobić zaległości.

W dniu 27 maja 2009 r. władze brytyjskie przyznały, że osoby składające wniosek 
o pozwolenie na pobyt zbyt długo oczekiwały na decyzję, i uznały one powagę problemu.

Aby przywrócić odpowiedni standard obsługi władze Zjednoczonego Królestwa wprowadziły 
plan obejmujący w szczególności znaczne zwiększenie (o ponad 400%) liczby pracowników 
rozpatrujących wnioski europejskie, ocenę i restrukturyzację pakietu szkoleń personelu, 
ściślejszy kontrolę nad wydajnością personelu i tempem rozpatrywania wniosków, a także 
selekcję na podstawie daty wpłynięcia wniosku.

Aby rozwiązać problemy zwrotu dokumentów w  przypadkach wniosków będących w trakcie 
rozpatrywania, władze brytyjskie uruchomiły specjalny adres poczty elektronicznej i linię 
telefoniczną dla klientów, w celu zwrotu w ciągu 10 dni roboczych paszportów 
wnioskodawcom w celu odbycia podróży.

Po przywróceniu odpowiednich standardów obsługi w odniesieniu do wszystkich 
kompletnych wniosków złożonych od dnia 29 lipca 2009 r. Komisja utrzymywała bliski 
kontakt z władzami brytyjskimi i prowadziła z nimi ścisłą współpracę, aby dopilnować, że 
opóźnienia w rozpatrywaniu starych wniosków zostaną również nadrobione.

Dnia 5 października 2010 r. władze brytyjskie poinformowały Komisję, że problem 
zalegających starych wniosków oczekujących na rozpatrzenie został rozwiązany oraz że 
obecnie pracują w pełni zgodnie z terminami określonymi w prawie UE.

W lutym 2011 r. Komisja przesłała pisma do 250 obywateli UE i członków ich rodzin, którzy 
zwrócili się do Komisji ze skargą na opóźnienia, i poinformowała ich o rozwoju sytuacji. 
W pismach zachęcano skarżących, aby w ciągu czterech tygodni poinformowali Komisję, czy 
ich zdaniem przepisy UE nadal są naruszane.
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Ponieważ nie otrzymano informacji wskazujących na niedotrzymywanie przez władze 
brytyjskie zobowiązań wynikających z prawa UE, wszystkie sprawy zostały zamknięte 
w maju 2011 r.

Komisja nadal będzie sprawdzała, czy władze brytyjskie dotrzymują terminów, i będzie 
interweniowała w razie konieczności.


