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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Az Ashley Binamungu, brit állampolgár által a „Menyasszonyok határok nélkül” 
nevében benyújtott 0159/2006 sz. petíció a külföldi házastársak egyesült királyságbeli 
tartózkodási jogáról

1. A petíció összefoglalása

A fenti szervezet nevében a petíció benyújtója kéri az Európai Parlament intézkedését annak 
biztosítására, hogy a brit hatóságok tartsák be az Unió polgárainak és családtagjaiknak a 
tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 
2004/38/EK irányelv rendelkezéseit, jelezve, hogy a brit hatóságok jelenleg megkövetelik a 
külföldi házastársaktól a származási országukba való visszatérést, hogy tartózkodási 
engedélyt kérjenek az ottani brit konzuli hatóságoktól. A petíció benyújtója kiemeli, hogy sok 
esetben a szóban forgó harmadik országok nem biztonságosak, és emellett bármely ott-
tartózkodás fontos gyakorlati és pénzügyi gondokat vet fel. Végül megkérdőjelezi az irányelv 
rendelkezéseinek logikáját a jövedelemszerző tevékenység folytatásához való jog 
vonatkozásában.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. június 27. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése alapján nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. március 23-án kapott válasz.

A tényállás

A petíció benyújtója, aki a fent említett szervezet nevében eljáró brit állampolgár, rámutat, 
hogy a brit hatóságok jelenleg megkövetelik azon külföldi házastársaktól, akiknek a 
menedékjog iránti kérelmüket elutasították, hogy származási országukba visszatérve az ottani 
brit konzuli hatóságokhoz nyújtsák be tartózkodási engedély iránti kérelmüket. A petíció 
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benyújtója megjegyzi, hogy számos esetben a szóban forgó harmadik országok sem a 
házastárs, sem pedig az uniós polgár számára nem biztonságosak. Továbbá hozzáteszi, hogy 
családegyesítési törekvésükből fakadóan házastársuk harmadik országba történő átmeneti 
vagy hosszú távú elkísérése komoly jogi, gyakorlati és pénzügyi problémákat vet fel.
A petíció benyújtója petícióját az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkére alapozza, az 
emberi jogokról szóló európai egyezménnyel, illetve az Európai Unió alapjogi chartájával 
együtt értelmezve. Továbbá hivatkozik az EK-Szerződés 17. és 18. cikkére, illetve az Unió 
polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK irányelvre, és felhívja a 
figyelmet arra, hogy a szóban forgó irányelv jobban védi más uniós polgárok családi élethez 
való jogát, mint az Egyesült Királyság brit állampolgárokra vonatkozó nemzeti törvényei.

Jogi szempont

Az uniós polgároknak és házastársunknak a saját tagállamukban történő családegyesítéshez 
való joga szabályozása – amellyel a petíció benyújtója a petíciójában foglalkozik – az adott 
tagállam hatáskörébe tartozik.

A közösségi jog, különös tekintettel a 2004. április 29-i 2004/38/EK irányelvre, csak abban az 
esetben alkalmazandó, amennyiben egy, a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogával 
saját tagállamán kívül egy másik tagállamban élő uniós polgár kéri a házastársával való 
csalásegyesítést. Ugyanezen irányelv 5. cikke kimondja, hogy azoktól a családtagoktól, akik 
nem valamelyik tagállam állampolgárai, csak az 539/2001/EK rendelettel vagy adott esetben a 
nemzeti joggal összhangban kérhető beutazási vízum. Az 5. cikk továbbá kimondja, hogy 
ezen irányelv alkalmazásában a 10. cikkben előírt érvényes tartózkodási kártya birtoklása 
mentesíti e családtagot a vízumkötelezettség alól. A tagállamok minden eszközt biztosítanak e 
személyek számára a szükséges vízumok megszerzéséhez, amelyeket ingyenesen, a lehető 
legrövidebb időn belül, gyorsított eljárással kell kiadni. Az ilyen harmadik országbeli 
állampolgár csak abban az esetben kaphat beutazási vízumot, ha bemutatja érvényes útlevelét, 
az uniós polgárral való családi kapcsolat fennállását tanúsító dokumentumot, és adott esetben 
azon uniós polgár bejelentkezésről szóló igazolást, akit kísér vagy akihez csatlakozik.

Következtetés

Következésképpen a Bizottságnak nem áll módjában beavatkozni az Egyesült Királyság 
törvényei értelmében érvényes, olyan uniós polgárok családegyesítési jogára vonatkozó 
feltételek tekintetében, akik a petíció benyújtójához hasonlóan nem éltek az Európai Unión 
belüli szabad mozgáshoz való jogukkal.

Mindazonáltal, amennyiben a petíció benyújtója úgy érzi, hogy az alapvető jogokról szóló 
európai egyezményben lefektetett alapvető jogai sérültek, lehetősége van arra, hogy az összes 
nemzeti szintű jogorvoslati lehetőség kimerítését követően az Emberi Jogok Európai 
Bíróságához forduljon jogorvoslatért. 


