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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1137/2007, którą złożyła Adebayo Kelly (Wielka Brytania), w sprawie 
odrzucenia wniosku o wizę

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję obywatelka Wielkiej Brytanii mieszka w Irlandii wraz z mężem 
pochodzącym z Nigerii, któremu wydano zezwolenie na pobyt na okres pięciu lat. Zaznacza, 
że dnia 29 sierpnia 2007 r., gdy składała wniosek o wizę do Belgii, pracownik ambasady 
poinformował ją, że wspomniany wniosek jest niedopuszczalny, ponieważ jej mąż musi 
posiadać wizę powrotną do Irlandii. Urzędnicy z ambasady odmówili wydania wizy pomimo 
faktu, że składająca petycję dostarczyła wszystkie wymagane dokumenty.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 marca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 września 2008 r.

Składająca petycję, obywatela Wielkiej Brytanii mieszkająca w Irlandii wraz z mężem 
pochodzącym z Nigerii twierdzi, że ambasada belgijska odrzuciła wniosek o wizę złożony 
przez jej męża w sierpniu 2007 r. ze względu na wymóg posiadania przez niego wizy 
powrotnej do Irlandii. Władze belgijskie zażądały od wnioskującego przedstawienia biletu 
lotniczego i rezerwacji hotelowej, a następnie odmówiły wydania wizy.

Na mocy dyrektywy 2004/38/WE członkowie rodziny mają prawo do towarzyszenia lub 
dołączenia do obywatela UE w państwie członkowskim innym niż to, którego obywatel UE 
posiada obywatelstwo. Prawo to wynika z więzów rodzinnych łączących daną osobę
z obywatelem UE.
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Jak przewidziano w art. 5 ust. 2 dyrektywy państwa członkowskie związane rozporządzeniem 
(WE) nr 539/2001, takie jak Belgia, mogą, w przypadku gdy obywatel UE wykonuje prawo 
do swobodnego przemieszczania się i zamieszkania na jego terytorium, wymagać od członka 
rodziny, który jest obywatelem państwa trzeciego, posiadania wizy wjazdowej, zgodnie 
z rozporządzeniem.

Jak potwierdził Europejski Trybunał Sprawiedliwości1, tacy członkowie rodziny mają nie 
tylko prawo wjazdu na terytorium państwa członkowskiego, ale także prawo do uzyskania 
wizy wjazdowej w tym celu. Państwa członkowskie muszą zapewnić takim osobom wszelkie 
ułatwienia w celu uzyskania wymaganej wizy, która musi zostać wydana bez ponoszenia 
żadnych opłat, tak szybko, jak to możliwe, i w oparciu o przyspieszoną procedurę.

Jako że prawo to wynika jedynie z więzów rodzinnych przyjmujące państwo członkowskie 
może wymagać od członków rodzinny ubiegających się o wizę wjazdową przedstawienia 
ważnego paszportu oraz dowodu potwierdzającego więzy rodzinne. Żadne inne dokumenty, 
takie jak potwierdzenie rezerwacji, wystarczające środki, list zapraszający lub bilet powrotny, 
nie mogą być wymagane.

Artykuł 5 ust. 2 dyrektywy przewiduje, że posiadanie ważnej karty pobytu, określonej 
w art. 10 dyrektywy, zwalnia z wymogu posiadania wizy pochodzących z państw trzecich 
członków rodziny obywatela UE, towarzyszących lub dołączających do obywatela 
w państwie członkowskim innym niż to, którego obywatelstwo posiada tenże obywatel UE.

Składająca petycję twierdzi, że jej mąż posiada taką kartę pobytu, wydaną przez władze 
irlandzkie. W konsekwencji mąż nie potrzebuje żadnej wizy wjazdowej, aby podróżować ze 
składającą petycję do Belgii lub dołączyć tam do niej.

Mąż nie potrzebuje także wizy powrotnej do Irlandii, ponieważ posiada ważne zezwolenie na 
pobyt na okres pięciu lat.

Ponieważ petycja wydaje się być odosobnionym przypadkiem nieprawidłowego zastosowania 
przepisów wspólnotowych przez władze krajowe, najskuteczniejszym sposobem zapobieżenia 
tej sytuacji jest skontaktowanie się z siecią SOLVIT2. SOLVIT jest siecią on-line służącą 
rozwiązywaniu problemów, w ramach której państwa członkowskie współpracują w celu 
praktycznego rozwiązania problemów wywołanych przez nieprawidłowe zastosowanie prawa 
rynku wewnętrznego przez władze publiczne. Centra SOLVIT są częścią administracji 
krajowej i są zobowiązane do dostarczania rzeczywistych rozwiązań rzeczywistych 
problemów w krótkim okresie dziesięciu tygodni. SOLVIT nie pobiera opłat.

Jeśli problem nie zostanie rozwiązany lub jeśli składająca petycję uzna, że proponowane 
rozwiązanie jest nie do przyjęcia, ma ona prawo do złożenia formalnej skargi3 do Komisji 
Europejskiej.
                                               
1 Wyrok Trybunału z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie C-503/03 Komisja przeciwko Hiszpanii (Zb.Orz. 2006, 

s. I-1097).

2 Szczegółowe informacje na temat sieci SOLVIT są dostępnie na http://ec.europa.eu/solvit.

3 http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm.
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