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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1243/2011, którą złożył Joachim Hellmann (Niemcy) w sprawie 
wymogów wizowych w przypadku podróży jego żony, obywatelki Tajlandii, 
do Wielkiej Brytanii

1. Streszczenie petycji

Z przyczyn rodzinnych składający petycję pragnie odbyć podróż do Wielkiej Brytanii wraz ze 
swoją małżonką, obywatelką Tajlandii. Przeczytał on informacje na temat wymogów 
wizowych, które wydają się bardzo zagmatwane, i zwraca się do Parlamentu o zobowiązanie 
Wielkiej Brytanii do stosowania prawodawstwa UE, tak aby ułatwiać ludziom podróżowanie.

2. Dopuszczalność

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

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

Składający petycję skarży się na problemy, które napotkał w Zjednoczonym Królestwie w 
związku z wnioskiem o wizę wjazdową dla członków rodziny spoza UE.

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 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.
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Jak stanowi art. 5 ust. 2 dyrektywy państwa członkowskie mogą wymagać wizy wjazdowej od 
niebędącego obywatelem UE członka rodziny obywatela Unii, który korzysta z prawa do 
swobodnego przemieszczania się i przebywania na ich terytorium.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej1 potwierdził, że tacy członkowie rodziny mają 
prawo nie tylko do wjazdu na terytorium danego państwa członkowskiego, lecz także do 
uzyskania w tym celu wizy wjazdowej. Państwa członkowskie muszą przyznać takim osobom 
wszelkie ułatwienia w uzyskaniu niezbędnych wiz, które muszą zostać wydane bezpłatnie 
i tak szybko, jak to jest możliwe, oraz na podstawie przyspieszonej procedury.

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 prawa UE 
państwa członkowskie mogą odmówić wydania wizy wjazdowej pochodzącym spoza Unii 
członkom rodziny obywatela UE:

 jeżeli członek rodziny nie przedstawi dowodu swoich uprawnień wynikających z 
przedmiotowej dyrektywy (takiego jak dowód tożsamości, dowód poświadczający 
istnienie więzi rodzinnych, zależność lub to, że dana osoba będzie podróżować z 
obywatelem UE do przyjmującego państwa członkowskiego lub dołączy do niego w 
późniejszym czasie);

 jeżeli członek rodziny stanowi zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa 
publicznego lub zdrowia publicznego w rozumieniu rozdziału VI dyrektywy 
2004/38/WE;

 w przypadku nadużycia prawa lub oszustwa, na przykład fikcyjnego małżeństwa (art. 
35 dyrektywy).

W każdym przypadku w dyrektywie przewidziano istotne środki ochrony obywateli UE, 
których prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu zostało ograniczone. Decyzja o 
ograniczeniu musi być sporządzona na piśmie, zawierać pełny opis przyczyn, dla których ją 
podjęto i określać, kiedy i gdzie dana osoba może wnieść odwołanie.

Komisja ściśle współpracuje z władzami Zjednoczonego Królestwa w celu zapewnienia 
pełnej zgodności wymogów wizowych tego kraju z prawem UE.

                                               
1 Wyrok Trybunału z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie C-503/03 Komisja przeciw 

Hiszpanii (Zb.Orz. 2006, str. I-1097)


