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Tárgy: A William McLorn, brit állampolgár által benyújtott 0481/2007. számú petíció a 
brit bevándorlási hatóságok részéről egy tartózkodási engedély kiadása során 
tanúsított súlyos gondatlanságról és késedelemről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a sorozatos késedelmeket, mulasztásokat és bürokratikus tétlenséget 
kifogásolja a brit bevándorlási hatóságok részéről, amelyek a felesége, egy brazil állampolgár 
végleges tartózkodási engedélye iránt a petíció benyújtója által benyújtott kérelemmel 
foglalkoztak. A kérelem feldolgozásának folyamata több mint 18 hónapja tart, a felelős 
tisztviselők részéről elkövetett hibákkal és mulasztásokkal. Ez súlyos következményekkel járt 
a pár mozgásának szabadságára még az Unión belül is, mivel nem rendelkeznek érvényes 
iratokkal, amelyek lehetővé tennék számukra az ország elhagyását (ezeket adminisztratív 
okokból elkobozták); a petíció benyújtója önmaga mellett az emberi jogokról szóló európai 
egyezmény 4. sz. jegyzőkönyvének 2. cikkét hozza fel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. szeptember 20. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

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

A petíció benyújtója – aki brit állampolgár, és brazil származású feleségével az Egyesült 
Királyságban él – kifogásolja, hogy az egyesült királyságbeli hatóságok tizennyolc hónapon át 
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visszatartották felesége útlevelét. Úgy véli, hogy az egyesült királyságbeli hatóságok 
megsértették az emberi jogokról szóló európai egyezmény 4. jegyzőkönyve értelmében őt 
megillető jogokat.

Az EK-Szerződés 18. cikke kimondja, hogy az e szerződésben és a végrehajtására hozott 
intézkedésekben megállapított korlátozásokkal és feltételekkel minden uniós polgárnak joga 
van a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz. A megállapított 
korlátozások és feltételek fellelhetők az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok 
területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK 
irányelvben.

Amint azt a 2004/38/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdése kimondja, ezt az irányelvet kell 
alkalmazni mindazokra az uniós polgárokra, akik olyan tagállamba költöznek, vagy olyan 
tagállamban tartózkodnak, amelynek nem állampolgárai, valamint az őket kísérő vagy 
hozzájuk csatlakozó családtagjaikra. 

Az állampolgárságuk szerinti tagállamban tartózkodó uniós polgárok nem élhetnek az azon 
uniós polgárok számára biztosított jogokkal, akik a fent említett jogukat gyakorolva egy 
másik tagállamba költöztek. Mindazonáltal az Európai Bíróság ezt a kedvezményes elbánást 
azon uniós polgárokra is kiterjesztette, akik miután jogukkal élve egy másik tagállamban 
tartózkodtak, hazatérnek saját tagállamukba1, valamint azon uniós polgárokra is, akik oly 
módon gyakorolták egy másik tagállamban a Szerződés által biztosított jogukat, hogy nem 
abban a tagállamban tartózkodtak2 (például egy adott tagállamban történő szolgáltatásnyújtás 
révén, anélkül, hogy abban a tagállamban tartózkodtak volna).

Mivel a petícióban nincs arra utaló jel, hogy a petíció benyújtója olyan helyzetben lenne, 
amely a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó közösségi jog hatálya alá tartozna (az 
állampolgársága szerinti tagállamban él), nem élhet az azon uniós polgárok számára 
biztosított jogokkal, akik ezen jogukat gyakorolva egy másik tagállamba költöztek.

Alkalmazandó közösségi jog hiányában teljes mértékben az Egyesült Királyság feladata, hogy
szabályokat állapítson meg a harmadik országokból származó családtagok saját 
állampolgáraihoz történő csatlakozásához való jogára vonatkozóan.

Ami a petíció benyújtójának az emberi jogokról szóló európai egyezmény 4. jegyzőkönyve 
értelmében fennálló jogai állítólagos megsértését illeti, a Bizottság nem rendelkezik általános 
hatáskörrel ahhoz, hogy az alapvető jogok megsértésének eseteibe beavatkozzon, hanem azt 
csak akkor teheti meg, amennyiben az ügy európai közösségi jogi vonatkozású. A 
rendelkezésre bocsátott információk alapján nem megállapítható, hogy fennáll-e bármiféle 
kapcsolat a felvázolt helyzet és a közösségi jog között.

                                               
1 A Bíróságnak a C-370/90. sz. Singh ügyben hozott 1992. július 7-i ítélete (1992., I-

4265. o.), valamint a C-291/05. sz. Eind ügyben hozott 2007. december 11-i ítélete 
(2007., I-10719. o.)

2 A Bíróságnak a C-60/00. sz. Carpenter ügyben hozott 2002. július 11-i ítélete (2002., 
I-6279. o.)
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