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Tárgy: A Marc Beke, holland állampolgár által benyújtott 0855/2008. számú petíció a 
holland hatóságok embertelen hozzáállásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója holland, felesége pedig venezuelai állampolgár. Házastársával 2007 
végéig élt Arubán (a Holland Antillákon). A petíció benyújtójának egy betegségből kifolyólag 
vissza kellett térnie Hollandiába. Hollandiában felesége holland tartózkodási engedélyre 
szerette volna cserélni arubai tartózkodási engedélyét, amit a bevándorlási hivatal 
megtagadott tőle. A petíció benyújtójának feleségét ugyan regisztrálták azon a településen, 
ahol laknak, de nem köthet egészségbiztosítást, és három hónap múlva el kellett hagynia az 
országot. A parlamentnek és a miniszternek benyújtott kérelmek sem segítettek. A petíció 
benyújtója feleségének származási országában számítógépes, úgynevezett „honosítási 
vizsgát” kell tennie. A petíció benyújtója megjegyzi, hogy Arubán házaspárként éltek, és 
mostani lakhelyén az önkormányzat is rendben levőnek találta házassági dokumentumaikat, 
valamint regisztrálta a feleségét. A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy 
segítsen a feleségének tartózkodási engedélyt szerezni. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. november 11. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. február 20.

A közösségi jog családegyesítésre vonatkozó rendelkezéseit a 2003/86/EK1 irányelv és a 
                                               
1 A Tanács 2003. szeptember 22-i 2003/86/EK irányelve a családegyesítési jogról.
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2004/38/EK1 irányelv tartalmazza.

A 2003/86/EK irányelv meghatározza azokat a feltételeket, amelyek alapján a tagállamok 
területén jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok élhetnek 
családegyesítéshez való jogukkal. Következésképpen a szóban forgó irányelv nem vonatkozik
az uniós polgárok családtagjaira, amint azt az irányelv 3. cikkének (3) bekezdése világosan 
kimondja. 

A 2004/38/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében foglaltak szerint ez az irányelv csupán 
azokra az uniós polgárokra vonatkozik, akik olyan tagállamba költöznek, vagy olyan 
tagállamban tartózkodnak, amelynek nem állampolgárai, valamint az őket kísérő vagy 
hozzájuk csatlakozó családtagjaikra.

Az állampolgárságuk szerinti tagállamban lakhellyel rendelkező uniós polgárok nem élhetnek 
azon uniós polgárok számára biztosított jogokkal, akik a fent említett jogukat érvényesítve 
egy másik tagállamba költöztek.

A petícióban nyújtott tájékoztatás alapján nincs olyan közösségi jogszabály, amely a petíció 
benyújtójának helyzetére vonatkozik. Alkalmazandó közösségi jogszabály hiányában teljes 
mértékben Hollandia feladata azon szabályok megállapítása, amelyek a harmadik országbeli 
állampolgároknak a holland állampolgársággal rendelkező családtagjaikhoz történő 
csatlakozásával kapcsolatos jogaira vonatkoznak. Tekintettel az alkalmazandó közösségi 
jogszabályok hiányára, a Bizottság nem rendelkezik hatáskörrel ahhoz, hogy beavatkozzon, 
illetve tovább foglalkozzon a petícióban ismertetett üggyel.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 24-i 2004/38/EK irányelve az Unió polgárainak és 

családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról.
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