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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1442/2008, którą złożyła C.B. (mieszkanka Wielkiej Brytanii), ze 100 
podpisami, w sprawie negatywnego wpływu długotrwałych brytyjskich procedur 
w zakresie wydawania pozwoleń na pobyt

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję skarży się na czas trwania brytyjskich procedur w zakresie wydawania 
pozwoleń na pobyt dla małżonków obywateli UE i EOG. Według składającej petycję musiała 
ona czekać osiem miesięcy na kartę pobytu. Składająca petycję wskazuje na poważne 
niedogodności związane z długotrwałą procedurą. Nie mogła ona szukać pracy ani opuścić 
Wielkiej Brytanii, gdyż władze brytyjskie przetrzymywały załączone do wniosku dokumenty 
osobiste do czasu wydania karty pobytu. Składająca petycję przekonuje, że władze te nie 
przestrzegają odnośnego prawodawstwa europejskiego, i zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego o zbadanie tej sprawy.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 10 marca 2009 r. Zwrócono się do Komisji 
o udzielenie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana w dniu 15 maja 2009 r.

„Uwagi Komisji

Art. 18 TWE stanowi, że każdy obywatel Unii ma prawo do swobodnego poruszania się oraz 
do pobytu na terytorium państw członkowskich podlegające ograniczeniom oraz warunkom 
określonym w traktacie oraz środkom podjętym w celu jego wykonania. Odnośne 
ograniczenia i warunki zawarte są w dyrektywie 2004/38/WE1 w sprawie prawa obywateli 
Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw 
                                               
1 Dz.U. L158 z 30.4.2004, s. 77.
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członkowskich.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 dyrektywy prawo pobytu obywateli UE zostaje stwierdzone poprzez 
wydanie zaświadczenia o rejestracji, które powinno być wydane niezwłocznie. Zgodnie z art. 
16 ust. 2 dyrektywy prawo stałego pobytu obywateli UE zostaje stwierdzone poprzez wydanie 
dokumentu zaświadczającego o stałym pobycie, który powinien być wydany możliwie jak 
najszybciej.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 dyrektywy prawo pobytu dla członków rodziny obywatela UE, którzy 
nie są obywatelami jednego z państw członkowskich, zostaje stwierdzone poprzez wydanie 
dokumentu zwanego „Karta pobytowa członka rodziny obywatela Unii” nie później niż sześć 
miesięcy od dnia, w którym złożył wniosek. Zaświadczenie o złożeniu wniosku na kartę 
pobytową jest wydawane bezzwłocznie. Zgodnie z art. 20 ust. 1 dyrektywy prawo stałego 
pobytu dla członków rodziny obywatela UE, którzy nie są obywatelami jednego z państw 
członkowskich, zostaje stwierdzone poprzez wydanie karty stałego pobytu w ciągu sześciu 
miesięcy od złożenia wniosku.

W celu zastosowania się do przepisów dyrektywy 2004/38/WE Wielka Brytania wprowadziła 
w 2006 r. przepisy w sprawie imigracji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przepisy 
z 2006 r. stanowią pełną i poprawną transpozycję powyższego aktu prawnego Wspólnoty.

Opóźnienia w wydawaniu dokumentów pobytowych są sprzeczne z prawem Wspólnoty, co 
potwierdził Europejski Trybunał Sprawiedliwości, który skazał Hiszpanię za niepodjęcie 
decyzji w sprawie wniosku w terminie sześciu miesięcy (sprawa C-157/03 Komisja przeciwko
Hiszpanii1).

Według oficjalnej strony internetowej brytyjskiej Agencji Ochrony Granic2 w marcu 2009 r. 
władze brytyjskie rozpatrywały przesłane pocztą wnioski o zaświadczenie o rejestracji 
otrzymane do maja 2008 r., a także przesłane pocztą wnioski o kartę pobytową, kartę stałego 
pobytu i o dokument zaświadczający o stałym pobycie otrzymane do lutego 2008 r.

W odniesieniu do zatrzymania dokumentów podróży, jeżeli chodzi o obowiązujące przepisy 
wspólnotowe dotyczące dokumentów składanych z wnioskiem o pozwolenie na pobyt, art. 8. 
ust. 3 lit. a), art. 8 ust. 5 lit. a) i art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy dają Wielkiej Brytanii prawo 
wymagania przedstawienia ważnego dokumentu podróży wraz z wnioskiem o dokument 
pobytowy. Przepisy nie przewidują zatrzymania oryginałów przedstawionych dokumentów do 
chwili podjęcia decyzji w sprawie wniosku o zaświadczenie/kartę pobytową.

Państwa członkowskie są uprawnione do sprawdzenia, czy dokumenty podróży są 
autentyczne; jednakże administracyjna praktyka zatrzymywania oryginalnych dokumentów 
podróży do czasu podjęcia decyzji w sprawie wniosku o kartę pobytową stanowi 
nieuzasadnioną przeszkodę dla prawa obywateli UE i członków ich rodzin do swobodnego 
przemieszczania się i pobytu oraz jest sprzeczna z dyrektywą, ponieważ zgodnie z jej art. 4 
ust. 1 i art. 5 ust. 1 dokumenty te są wymagane do korzystania z wspólnotowego prawa do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego.

                                               
1 Orzeczenie z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie Komisja przeciwko Hiszpanii, Zb.Orz. 2005, s. I-2911.
2 http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/applyingundereuropeanlaw
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Ponadto po otrzymaniu ponad 100 indywidualnych skarg w tej sprawie Komisja 
skontaktowała się w dniu 19 marca 2009 r. z władzami brytyjskimi i zwróciła się 
o poinformowanie jej o wszelkich działaniach (legislacyjnych, administracyjnych, 
organizacyjnych i w zakresie wzmocnienia personelu), które zostaną podjęte w celu wydania 
skarżącym dokumentów pobytowych, o które wnoszą, jak najszybszego nadrobienia 
zaległości oraz zapewnienia, że obowiązki wynikające z dyrektywy 2004/38/WE będą 
w przyszłości przestrzegane, wraz z orientacyjnym harmonogramem.

W chwili obecnej oczekuje się na odpowiedź.”


