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Komisja Petycji

16.3.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0482/2011, którą złożyła S.I. (Malta), w sprawie udzielenia przez 
władze Wielkiej Brytanii odmowy wydania wizy obywatelowi państwa 
trzeciego pozostającego w związku małżeńskim z obywatelem UE

1. Streszczenie petycji

Pochodzący z Nigerii małżonek obywatelki Malty nie otrzymał wizy pobytowej, do której jest 
uprawniony zgodnie z przepisami dyrektywy 2004/38/WE, mimo iż przedstawił dowód w 
postaci powrotnego biletu lotniczego oraz 1000 GPB na pokrycie kosztów tygodniowego 
pobytu.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 września 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

Petycja
Składająca petycję wyraża niezadowolenie w związku z odmową wydania przez władze 
Wielkiej Brytanii wizy wjazdowej jej zięciowi pochodzącemu z Nigerii, który planował udać 
się w podróż do Wielkiej Brytanii wraz z członkami swojej rodziny z UE. O decyzji władz 
Wielkiej Brytanii przesądziło to, że zięć nie miał wystarczających funduszy na sfinansowanie 
pobytu, a także ryzyko, że nie powróci na Maltę.

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 
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w środkach przyjętych w celu ich wykonania. Odnośne ograniczenia i warunki określono w 
dyrektywie 2004/38/WE1.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 przedmiotowej dyrektywy państwa członkowskie mogą wymagać wizy 
wjazdowej od będącego obywatelem państwa trzeciego członka rodziny obywatela Unii, 
który korzysta z prawa do swobodnego przemieszczania się i przebywania na ich terytorium. 

Jak potwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej2, tacy członkowie rodziny mają 
nie tylko prawo do wjazdu na terytorium danego państwa członkowskiego, lecz także do 
uzyskania w tym celu wizy wjazdowej. Państwa członkowskie przyznają takim osobom 
wszelkie ułatwienia w uzyskaniu niezbędnych wiz, które muszą zostać wydane bezpłatnie i 
tak szybko, jak to jest możliwe, oraz na podstawie procedury przyspieszonej.

Ponieważ prawo to wynika wyłącznie z więzi rodzinnych, przyjmujące państwo członkowskie 
może zażądać od członków rodziny składających wniosek o wizę wjazdową przedstawienia 
ważnego paszportu oraz dokumentu poświadczającego istnienie więzi rodzinnej. Nie można 
domagać się przedłożenia żadnych innych dokumentów, takich jak dowód posiadania 
zakwaterowania i wystarczających środków, zaproszenie czy bilet powrotny.

Prawo do uzyskania wizy wjazdowej nie jest jednak bezwarunkowe. W świetle 
prawodawstwa unijnego państwo członkowskie może zakazać członkom rodziny obywatela 
UE wjazdu na swoje terytorium, jeśli może to się wiązać z zagrożeniem porządku 
publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego w rozumieniu rozdziału 
VI dyrektywy 2004/38/WE.

Komisja otrzymała równoległą skargę bezpośrednio od rodziny składającej petycję w dniu 4 
września 2011 r. Odpowiedziała dnia 30 maja 2011 r. i dostarczyła powyższą analizę prawa 
UE. Doradziła również skarżącym, by zwrócili się do systemu SOLVIT, co było na tym 
etapie najskuteczniejszym rozwiązaniem. Komisja sugerowała również, że jeżeli omawiany 
problem nie zostanie rozwiązany w systemie SOLVIT lub jeżeli składająca petycję uzna 
proponowane rozwiązanie za niemożliwe do przyjęcia, może wnieść formalną skargę do 
Komisji Europejskiej. Nie otrzymano dalszych odpowiedzi od składającej petycję i w 
związku z tym sprawa została zamknięta dnia 7 października 2011 r.

Wniosek
Komisja przedstawiła składającej petycję analizę prawną i zaproponowała najskuteczniejszy 
sposób rozwiązania problemu.

                                               
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 30.4.2004 r., s. 77.

2 Zob. między innymi wyrok Trybunału z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie C-503/03 Komisja przeciwko 
Hiszpanii (Zb.Orz. 2006, s. I-1097).


