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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1094/2011, którą złożył M.A. (Wielka Brytania) w sprawie 
domniemanego naruszenia dyrektywy 2004/38/WE przez Irlandię

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że jego córka ubiegała się o wizę w irlandzkim konsulacie w 
Zimbabwe, aby dołączyć do swojego ojca w Irlandii. Najpierw wniosek o wizę odrzucono, 
ponieważ nie towarzyszyły mu wymagane dokumenty. Następnie wniosek został przyjęty i 
uiszczona została opłata w wysokości 15 USD na pokrycie kosztów przesłania akt do RPA. 
Irlandzka służba imigracyjna (INIS) zwróciła się do składającego petycję o szereg dalszych 
dokumentów, wraz z poświadczeniem adresu zamieszkania w celu jego potwierdzenia. 
Chociaż składający petycję dostarczył wszystkie wymagane dokumenty, jego córka nadal nie 
uzyskała wizy. Składający petycję uważa, że Irlandia dopuściła się rażącego naruszenia 
przepisów dyrektywy 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa 
obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na 
terytorium państw członkowskich.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 stycznia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

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

Składający petycję informuje o problemach, jakie napotkał podczas ubiegania się w 
irlandzkim konsulacie w Zimbabwe o wizę wjazdową do Irlandii dla jego córki, oraz o 
opóźnieniu w wydaniu wizy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej każdy obywatel Unii ma 
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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.

Jak stanowi art. 5 ust. 2 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 Europejskiej1, 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, tak szybko, jak to jest 
możliwe, oraz na podstawie procedury przyspieszonej.

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 oraz w przypadku nadużycia czy oszustwa, jak na przykład 
małżeństwo fikcyjne.

Komisja również otrzymała bezpośrednio od składającego petycję skargę w tej sprawie. 
Komisja odpowiedziała w dniu 12 stycznia 2012 r., udzielając powyższych informacji na 
temat prawa unijnego, oraz wskazała, że na podstawie posiadanych informacji, pomimo 
prawidłowej transpozycji dyrektywy w prawie irlandzkim, nie jest możliwe zagwarantowanie, 
że nie wystąpią przypadki niewłaściwego stosowania przepisów UE/krajowych przez organy 
krajowe. 

Wniosek

Składający petycję poinformował Komisję 28 lutego 2012 r., że wiza rzeczywiście została 
wydana. W świetle powyższego Komisja złoży wniosek w sprawie zamknięcia skargi. 

                                               
1 Patrz między innymi wyrok Trybunału z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie C-503/03 Komisja 

przeciwko Hiszpanii (Zb. orz. 2006, s. I-1097).


