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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0739/2012, którą złożył Marco Lamperti (Włochy), w sprawie 
dokumentu pobytowego w przypadku konkubinatu

1. Streszczenie petycji

Składający petycję domaga się wprowadzenia dokumentu pobytowego w przypadku 
konkubinatu, który pozwalałby osobie będącej obywatelem UE i osobie będącej obywatelem 
państwa trzeciego wspólnie żyć w związku na terytorium państw członkowskich UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 4 października 2012 r.
Zwrócono się do Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 stycznia 2013 r.

W prawie UE przepisy dotyczące łączenia rodzin są określone w dyrektywie 2003/86/WE1

w sprawie prawa do łączenia rodzin, odnoszącej się do obywateli krajów trzecich („dyrektywa 
w sprawie łączenia rodzin”) i w dyrektywie 2004/38/WE2 w sprawie prawa obywateli Unii 
i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw 
członkowskich („dyrektywa w sprawie swobodnego przemieszczania się”). 
Dyrektywa w sprawie łączenia rodzin dotyczy wyłącznie obywateli państw trzecich 
i członków ich rodzin i z tego względu nie obejmuje obywateli UE, którzy wyrażają wolę, aby 
członek ich rodziny lub małżonek spoza EU dołączył do nich w państwie członkowskim. 
Ponieważ składający petycję jest obywatelem UE, dyrektywa w sprawie łączenia rodzin nie 
ma do niego zastosowania.
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:EN:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:158:0077:0123:EN:PDF
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Dyrektywa w sprawie swobodnego przemieszczania się dotyczy wyłącznie obywateli UE, 
którzy przenoszą się do państwa członkowskiego lub zamieszkują w państwie członkowskim 
innym niż państwo ich obywatelstwa, korzystając w ten sposób z prawa do swobodnego 
przemieszczania się. Jedynie w takich przypadkach obywatele UE mogą powoływać się na 
przysługujące im na mocy przepisów tej dyrektywy prawo do wspólnego przebywania lub 
zamieszkiwania z członkami swoich rodzin, np. z małżonkami, niezależnie od przynależności 
państwowej członków ich rodzin. Ponieważ składający petycję jest obywatelem UE, 
dyrektywa w sprawie łączenia rodzin go nie ma do niego zastosowania.
W konsekwencji określenie przepisów regulujących prawo do łączenia rodzin, zezwolenia 
pobytowe i wizy w przypadku własnych obywateli i obywateli krajów trzecich pozostaje 
w gestii krajowego ustawodawstwa włoskiego. Władze włoskie mogą według własnego 
uznania decydować, komu udziela się, a komu odmawia zezwolenia na wjazd na terytorium 
Włoch. 
Gdyby sytuacja składającego petycję była inna, gdyby np. korzystał on z prawa do 
swobodnego przemieszczania się zgodnie z dyrektywą w sprawie swobodnego 
przemieszczania się i przeniósł się do innego państwa członkowskiego, wówczas faktyczna 
partnerka składającego petycję miałaby prawo do ułatwienia wjazdu i pobytu zgodnie z art. 3 
ust. 2 tej dyrektywy. 
W ramach tej procedury ułatwiającej partner, z którym obywatel Unii pozostaje w należycie 
poświadczonym, trwałym związku, otrzymuje prawo do złożenia wniosku o wydanie 
zezwolenia na pobyt, a przyjmujące państwo członkowskie ma obowiązek dokonania 
szczegółowej analizy osobistych okoliczności. W takim przypadku dane państwo 
członkowskie musi zatem uzasadnić każdą odmowę zezwolenia na wjazd lub pobyt.

Z informacji przekazanych przez składającego petycję wynika, że jego sytuacja nie wchodzi 
w zakres stosowania prawodawstwa UE – ani dyrektywy w sprawie łączenia rodzin (jest on 
obywatelem UE), ani dyrektywy w sprawie swobodnego przemieszczania się (przebywa on 
w państwie członkowskim, którego jest obywatelem, a zatem nie korzysta z prawa do 
swobodnego przemieszczania się). 
Z opisanych wyżej powodów Komisja nie jest uprawniona na mocy prawa UE do interwencji 
w imieniu składającego petycję.


