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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0923/2011, którą złożyła O.D. (Litwa), w sprawie stosowania 
dyrektywy 2004/38/WE w Gibraltarze

Streszczenie petycji

Składająca petycję ma obywatelstwo litewskie, a jej małżonek – ukraińskie. Oboje posiadają 
dokument pobytowy wydany przez władze Gibraltaru. Ambasada Litwy poinformowała ją, że 
jej małżonek musi uzyskać wizę w celu przebywania na terytorium Litwy. Składająca petycję 
uważa jednak, że jej małżonek nie ma obowiązku ubiegania się o wizę litewską na podstawie 
przepisów dyrektywy 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do
swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich. Składająca 
petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o udzielenie wyjaśnień.

2. Dopuszczalność

Petycja została uznana za dopuszczalną dnia 8 grudnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 czerwca 2012 r.

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. Odnośne ograniczenia i warunki określono 
w dyrektywie 2004/38/WE1.

                                               
1 Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa
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Zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrektywy przedmiotową dyrektywę stosuje się jedynie w odniesieniu 
do obywateli Unii, którzy przemieszczają się do innego państwa członkowskiego lub 
przebywają w innym państwie członkowskim niż państwo członkowskie, którego są 
obywatelami, oraz do członków ich rodzin, którzy im towarzyszą lub do nich dołączają. 

Obywatele UE przebywający na terenie państwa członkowskiego, którego są obywatelami, 
nie mogą korzystać z praw przysługujących tym obywatelom Unii, którzy wykonywali 
przedmiotowe prawo i przemieszczali się do innego państwa członkowskiego. Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozszerzył jednak korzystne traktowanie również na 
obywateli UE, którzy wrócili do państwa członkowskiego pochodzenia, po tym jak korzystali 
ze swoich praw i przebywali w innym państwie członkowskim1.

W związku z tym wydaje się, że sytuację składającej petycję obejmuje prawo wspólnotowe 
dotyczące prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Unii (składająca 
petycję zamierza powrócić do swojego państwa członkowskiego pochodzenia po skorzystaniu 
z prawa pobytu w innym państwie członkowskim).

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. 
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 przyśpieszonej.

Tacy członkowie rodziny mają prawo nie tylko do wjazdu na terytorium danego państwa 
członkowskiego, lecz także do uzyskania w tym celu wizy wjazdowej, co potwierdził 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej2. 

Art. 5 ust. 2 dyrektywy stanowi również, że posiadanie ważnej karty pobytowej, o której 
mowa w art. 10 dyrektywy, zwalnia z obowiązku posiadania wizy członków rodziny 
obywatela UE pochodzących z państw trzecich, którzy towarzyszą obywatelowi UE lub 
dołączają do niego w państwie członkowskim, którego nie jest obywatelem. Z informacji 
przekazanych przez składającą petycję wynika, że jej małżonek posiada kartę stałego pobytu 
dla członków rodzin obywatela UE określoną w art. 10 dyrektywy, wydaną przez władze 
Gibraltaru. Jeśli informacje te zostaną potwierdzone, zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywy władze 
litewskie będą zobowiązane umożliwić wjazd na terytorium Litwy bez wizy członkowi 
rodziny będącemu obywatelem państwa trzeciego, posiadającemu kartę stałego pobytu dla 
członka rodziny obywatela UE, jeżeli ten obywatel UE jest obywatelem Litwy, który 
skorzystał z prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium UE.

W celu zastosowania się do przepisów dyrektywy 2004/38/WE Litwa przygotowała projekt 
ustawy zmieniającej Ustawę o statusie prawnym cudzoziemców nr IX-2206 z dnia 

                                                                                                                                                  
członkowskich (Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 77).

1 Wyroki Trybunału z dnia 7 lipca 1992 r. w sprawie C-370/90 Singh (Zb.Orz. 1992, s. I-4265) oraz z dnia 
11 grudnia 2007 r. w sprawie C-291/05 Eind (Zb.Orz. 2007, s. I-10719). 

2 Między innymi wyrok Trybunału z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie C-503/03 Komisja przeciwko 
Hiszpanii (Zb.Orz. 2006, s. I-1097).
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29 kwietnia 2004 r., ostatnio zmienioną ustawą nr XI-392 z dnia 22 lipca 2009 r. Zmieniona 
ustawa pozwoli dokonać całkowitej transpozycji przepisów art. 5 ust. 2 dyrektywy. Projekt 
ustawy ma być omawiany podczas sesji parlamentu krajowego wiosną 2012 r. Ustawa ma 
wejść w życie 2–3 miesiące po jej uchwaleniu (sierpień–wrzesień 2012 r.).

Podsumowanie

Jeżeli potwierdzony zostanie fakt, że małżonek składającej petycję posiada kartę stałego 
pobytu dla członka rodziny obywatela UE określoną w art. 10 dyrektywy, wydaną przez 
władze Gibraltaru, władze litewskie będą zobowiązane umożliwić wjazd na terytorium Litwy 
bez wizy członkowi rodziny będącemu obywatelem państwa trzeciego, posiadającemu kartę 
stałego pobytu członka rodziny obywatela UE, jeżeli ten obywatel UE jest obywatelem Litwy, 
który skorzystał z prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium UE. 

W takim przypadku najskuteczniejszym rozwiązaniem byłoby zwrócenie się do systemu 
rozwiązywania problemów rynku wewnętrznego (SOLVIT). SOLVIT jest internetową siecią, 
w ramach której państwa członkowskie UE współpracują, aby w sposób pragmatyczny, 
nieodpłatnie i w krótkim terminie dziesięciu tygodni rozwiązywać problemy wynikające 
z niewłaściwego stosowania prawa rynku wewnętrznego przez władze publiczne1.

Jeżeli omawiany problem nie zostanie rozwiązany lub jeżeli składająca petycję uzna 
proponowane rozwiązanie za niemożliwe do przyjęcia, to może ona poinformować o tym 
Komisję Europejską2 w celu dalszego rozpatrzenia przedmiotowej sprawy. 

W interesie składającej petycję może być również wykorzystanie wszystkich środków 
dochodzenia roszczeń na szczeblu krajowym, które zasadniczo umożliwią składającej petycję 
dochodzenie swoich praw w sposób bardziej bezpośredni i osobisty. Jeżeli składająca petycję 
poniosła szkodę, jedynie sądy krajowe mogą zasądzić przyznanie jej rekompensaty. Ponadto 
ze względu na to, że krajowe środki dochodzenia roszczeń podlegają ograniczeniom 
czasowym, to składająca petycję może stracić swoje prawo do dochodzenia roszczeń na 
szczeblu krajowym, jeżeli nie skorzysta z nich wystarczająco szybko.

                                               
1 Więcej informacji na temat sieci SOLVIT znajduje się na stronie http://ec.europa.eu/solvit.
2 http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_pl.htm.


