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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1110/2011, którą złożyła Silvia Hecker (Niemcy) w sprawie 
niewydania przez władze niemieckie wizy jej egipskiemu mężowi

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję informuje, że władze niemieckie odmawiają jak dotąd wydania wizy jej 
egipskiemu mężowi, którego poślubiła ona w Egipcie w 2008 r. Składająca petycję, która 
pragnie skorzystać z możliwości połączenia małżonków i w związku z tym domaga się 
wydania jej egipskiemu mężowi pozwolenia na pobyt stały w Niemczech, wniosła już skargę 
do komisji petycji niemieckiego Bundestagu, która jednak odniosła się do odwołania, jakie 
składająca petycję i jej mąż wnieśli do sądu administracyjnego w Berlinie po tym, jak 
niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uzasadniło swoją odmowę między innymi 
podejrzeniem, że chodzi o małżeństwo fikcyjne. Składająca petycję, która uważa, że jej prawa 
podstawowe do posiadania rodziny oraz do życia rodzinnego są naruszane i która w długim 
okresie nie jest w stanie opłacać niezliczonych wyjazdów do Egiptu, zwraca się w związku 
z tym do Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań i dopilnowanie, by Niemcy 
przestrzegały prawodawstwa UE obowiązującego w tej dziedzinie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 2 lutego 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 kwietnia 2012 r.

Dyrektywa 2003/86/WE w sprawie prawa do łączenia rodzin dotyczy obywateli państwa 
trzeciego i członków ich rodzin i jako taka nie ma zastosowania do obywateli UE, którzy 
chcą, by dołączyli do nich członkowie ich rodzin spoza UE. 
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Dyrektywa 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich ma 
zastosowanie do obywateli UE, którzy przeprowadzają się do państwa członkowskiego, 
którego nie są obywatelami, lub w takim państwie przebywają. Na mocy przedmiotowej 
dyrektywy obywatele UE, którzy korzystając z przysługującego im prawa do swobodnego 
przemieszczania się, przeprowadzają się do innego państwa członkowskiego, mają prawo do 
tego, by towarzyszyli im członkowie ich rodzin bez względu na to, jakiej są narodowości.

Wniosek

Mając na uwadze fakt, iż składająca petycję jest obywatelką UE i zamieszkuje w państwie 
członkowskim, którego przynależność państwową posiada, a zatem nie korzysta z prawa do 
swobodnego przemieszczania się, prawo UE nie ma zastosowania w tym przypadku. 


