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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0199/2012, którą złożył C.L. (Irlandia) w sprawie nadmiernych 
wymogów brytyjskich władz związanych z udzielaniem informacji w celu 
uzyskania zezwolenia na wjazd członków rodzin obywateli państw 
należących do EOG

1. Streszczenie petycji

Składający petycję pragnie przeprowadzić się ze swoim partnerem do Wielkiej Brytanii. 
Uważa, że ilość i stopień szczegółowości informacji wymaganych przez brytyjską agencję 
ochrony granic są przesadne. Składający petycję skontaktował się z serwisem „Twoja Europa 
– Porady”, który uznał, że Wielka Brytania może dopuszczać się naruszenia art. 5 ust. 2 
dyrektywy 2004/38/WE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 czerwca 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, obywatel Irlandii, uskarża się na zbyt dużą ilość dokumentów, jaką jego 
chiński partner cywilny musiał złożyć wraz z wnioskiem o wizę wjazdową do Wielkiej 
Brytanii, takich jak dowód zatrudnienia obywatela UE w Wielkiej Brytanii lub dowód 
posiadania wystarczających środków.

Uwagi Komisji

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 
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członkowskich, z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków ustanowionych w traktatach 
i w środkach przyjętych w celu ich wykonania. Odnośne ograniczenia i warunki są określone 
w dyrektywie 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do 
swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich.

Zgodnie z 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. 

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 Europejskiej. Państwa członkowskie zapewniają takim 
osobom wszelkie ułatwienia w uzyskaniu niezbędnych wiz, które muszą zostać wydane 
bezpłatnie, możliwie jak najszybciej i w oparciu o przyspieszoną procedurę. 

Ponieważ prawo to wynika jedynie z więzów rodzinnych, władze brytyjskie mogły wymagać 
od partnera składającego petycję przedstawienia jedynie dowodu tożsamości, dowodu 
potwierdzającego więzy rodzinne oraz dowodu, że składający petycję obecnie korzysta z 
zagwarantowanego traktatem UE prawa do swobodnego przemieszczania się w Wielkiej 
Brytanii lub będzie z tego prawa korzystał w momencie przyjazdu jego partnera do Wielkiej 
Brytanii.

Członkowie rodziny nie powinny być zobowiązani do wykazania, że w momencie ubiegania 
się o wizę wjazdową warunki zachowania prawa przebywania po trzech miesiącach pobytu w 
Wielkiej Brytanii określone w art. 7 ust. 1 załączonej dyrektywy są spełnione.

W celu dostosowania się do przepisów dyrektywy 2004/38/WE, Wielka Brytania 
wprowadziła w życie rozporządzenia dotyczące imigracji (Europejski Obszar Gospodarczy) 
z 2006 r. Zgodnie z rozporządzeniami z 2006 r. wydanie wizy wjazdowej (EEA Family 
Permit) nie jest uzależnione od wykazania, że warunki określone w art 7 ust.1 dyrektywy są 
spełnione w momencie składania wniosku o wizę. 

Podsumowanie

Wydaje się, że problem składającego petycję powstał w wyniku nieprawidłowego stosowania 
przepisów brytyjskich.  W odniesieniu do innej indywidualnej skargi dotyczącej tego samego 
problemu, władze brytyjskie odpowiedzialne za wizy wjazdowe poinformowały Komisję, że 
zostały wydane nowe wytyczne w celu zapewnienia, że wnioski wizowe nie będą odrzucane z 
powodów, które pozostawałyby w sprzeczności z dyrektywą.


