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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0657/2011, którą złożyła Andrea Benhamed Djalali (Węgry) 
w sprawie łączenia rodzin na Węgrzech

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję jest obywatelką Węgier zamężną z obywatelem Algierii. Małżeństwo 
złożyło do właściwych władz węgierskich wiele wniosków dotyczących łączenia rodzin, które 
okazały się jednak bezskuteczne. Składająca petycję domaga się przestrzegania dyrektywy 
2004/38/WE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 21 października 2011 r. Zwrócono się do 
Komisji o dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

Składająca petycję powołuje się na dyrektywę 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii 
i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw 
członkowskich. Wymieniona dyrektywa ma jednak zastosowanie do każdego obywatela UE 
zamieszkującego w „innym” państwie członkowskim. Nie dotyczy to przypadku obywatelki 
Węgier zamieszkałej na Węgrzech.

Ponadto dyrektywa 2003/86/WE w sprawie prawa do łączenia rodzin obejmuje obywateli 
państw trzecich oraz członków ich rodzin i jako taka nie ma zastosowania do obywateli UE 
pragnących, by członkowie ich rodziny niebędący obywatelami UE dołączyli do nich w ich 
kraju pochodzenia. 

Jak określił Trybunał w wyroku w sprawie C-256/11 Dereci (pkt 58), dyrektywy 2003/86 
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i 2004/38 nie mają zastosowania względem obywateli państw trzecich, którzy występują 
o prawo pobytu w celu dołączenia do obywateli Unii będących członkami ich rodziny, którzy 
nigdy nie skorzystali z ich prawa do swobodnego przemieszczania się i zawsze przebywali 
w państwie członkowskim, którego obywatelstwo posiadają. 

Należy dodać, że zgodnie z tym samym wyrokiem to, że obywatel państwa członkowskiego 
chciałby – z przyczyn ekonomicznych czy w celu utrzymania jedności rodziny na terytorium 
Unii – by członkowie jego rodziny niebędący obywatelami żadnego państwa członkowskiego 
mogli przebywać z nim na terytorium UE, samo w sobie nie wystarcza do uznania, że 
obywatel ten powinien móc skorzystać z postanowień Traktatu dotyczących obywatelstwa 
Unii, zgodnie z wykładnią Trybunału.

Wniosek

Komisja jest zdania, że składająca petycję nie może powoływać się na przepisy 
wymienionych wyżej dyrektyw ani też na postanowienia Traktatu dotyczące obywatelstwa 
Unii, gdyż opisany przypadek nie łączy się w żaden sposób z jakąkolwiek sytuacją 
regulowaną przez prawo Unii.


