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1. Bevezetés:

Míg a munkavállalók szabad mozgása az áruk, a szolgáltatások és a tőke EU-n belüli szabad 
mozgásának logikus gazdasági kiegészítése volt, a személyek szabad mozgása a 
munkavállalók szabad mozgásának természetes fejleménye, és az uniós polgárok alapvető 
jogává lett. 

Az Európai Bizottság által 2008-ban az uniós polgárságról kiadott ötödik jelentés1 szerint 
2006. január 1-jén kb. 8,2 millió uniós polgár gyakorolta a másik tagállamban való 
letelepedés jogát.

A szabad mozgás joga határozott jogalappal bír: az EGK-Szerződés 18. cikke és az Alapjogi 
Charta 45. cikke szerint minden uniós polgárnak joga van az Európai Unió területén belül a 
szabad mozgáshoz és letelepedéshez. Ezt az alapjogot az uniós polgárok családtagjaira is 
kiterjesztették.

Emellett a Lisszaboni Szerződés komoly figyelmet szentel az uniós polgárságok egyenlősége 
elvének, és a demokratikus elvekről szóló címbe egy rendelkezést illeszt (9. cikk), amely 
szerint „Az Unió minden tevékenysége során tiszteletben tartja a polgárai közötti egyenlőség 
elvét; az Unió intézményei, szervei és hivatalai valamennyi uniós polgárt egyenlő 
figyelemben részesítik. Uniós polgár mindenki, aki a tagállamok valamelyikének 
állampolgára. Az uniós polgárság kiegészíti, és nem helyettesíti a nemzeti állampolgárságot.”
A 38/2004/EK irányelv egyetlen jogi aktusban egyesíti a teljes jogalkotási korpuszt (két 
rendeletet és kilenc irányelvet) és az Európai Bíróságnak az uniós polgárok belépéshez és 
letelepedéshez való jogára vonatkozó gazdag esetjogát. Az irányelv mérsékli az alakiságokat 
(pl. eltörölve az uniós polgárok számára a letelepedési engedélyek rendszerét) az uniós 
polgárok és családtagjaik számára (ideértve a „regisztrált élettársakat” is), és megfelelőbb 
védelmet nyújt a szabad mozgáshoz való jog korlátozásával szemben. 

Ebből adódóan az uniós polgárok immár jóval egyszerűbben gyakorolhatják jogaikat.

2. Háttér:

Az Európai Parlament 2007. november 15-én állásfoglalást2 fogadott el, amelyben felhívta a 
Bizottságot, hogy az késedelem nélkül nyújtson be részletes értékelést a tagállamok által a 
2004/38/EK irányelv végrehajtására tett intézkedésekről, valamint az irányelv tagállamok 
által történő átültetésének megfelelőségéről, a szükséges javaslatokkal együtt, az említett 
irányelv 39. cikkével összhangban eljárva.

Az Európai Parlament ezzel az állásfoglalással utasította továbbá illetékes bizottságát, hogy a 
nemzeti parlamentekkel együttműködve végezze el az irányelv átültetésében mutatkozó 
problémák értékelését, hangsúlyozva a bevált gyakorlatot és azon intézkedéseket, amelyek 
megkülönböztetést eredményezhetnek az európai polgárok körében.

Az irányelv máris felkeltette a LIBE tagjainak figyelmét: az előadó 2007 decemberében 

                                               
1 A BIZOTTSÁG JELENTÉSE Ötödik jelentés az uniós polgárságról (2004. május 1. – 2007. június 30.) COM(2008) 85 végleges
2http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0534+0+DOC+XML+V0//EN



DT\729174HU.doc 3/7 PE407.933v01-00

HU

szóbeli választ igénylő kérdést intézett Frattini úrhoz, a korábbi JLS-biztoshoz az irányelv 
végrehajtásának helyzetéről1. A családtag meghatározására vonatkozó egyéb parlamenti 
kérdéseket intéztek Watson, Int'Veld és Cappato európai parlamenti képviselők az Európai 
Bizottsághoz2.

A JURI Bizottság vizsgálatot indított a 38/2004/EK irányelv végrehajtásáról3. A vizsgálatot 
kiszervezték, az eredmény 2008 novemberére várható.

A LIBE 2008. május 28–29-én tartott ülésén sor került az ügyben az első eszmecserére. Az 
Európai Bizottság ezzel összefüggésben arról adott tájékoztatást, hogy 2006 júniusa és 2007 
februárja között 19 jogsértési eljárást nyitottak a nemzeti végrehajtási intézkedések 
bejelentésének elmulasztása miatt, és ezek közül 4 az Európai Bíróság elé került. A 
38/2004/EK irányelv nem megfelelő átültetése miatt kb. 80 jogsértési eljárás van 
folyamatban. 

A Bizottság 2007-ben vizsgálatot indított az átültetési intézkedések megfelelőségéről. Az 
eredményt a Bizottság az irányelv végrehajtásáról szóló jelentés tervezetében teszi közzé, 
amelyet várhatóan 2008 végére jelentetnek meg (az irányelv 39. cikkében előírt határidő 
2008. április 30-án járt le).

3. A szabad mozgás joga a 38/2004/EK irányelv szerint:

Az irányelv megállapítja, hogy az uniós polgárok és családtagjaik milyen feltételek mellett 
jogosultak elhagyni saját tagállamukat, valamint belépni és letelepedni más tagállamokban. 
„Családtag” a házastárs, az uniós polgárral regisztrált élettársi kapcsolatban élő élettárs4, a 21 
év alatti egyenesági leszármazott, valamint uniós polgár, házastársa, vagy élettársa eltartott 
egyenesági felmenői. 

Az irányelv megállapítja azt az elvet, hogy a kilépés jogának előfeltétele az érvényes személyi 
igazolvány vagy útlevél. Kilépési vízumot vagy hasonló alakiságot nem írtak elő.

Ugyanezen elv alkalmazandó a belépés és a letelepedés jogára is: az uniós polgárok
jogosultak érvényes személyi igazolvány vagy útlevél birtokában belépni. Amennyiben 
családtagjaik nem uniós polgárok, útlevélre van szükségük (ilyen célból egyszerű személyi 
igazolvány nem elfogadható). 

 Egyik esetben sem írják elő a belépési vízumot vagy hasonló alakiságokat az uniós 
polgárok esetében. 

 A tagállamok megkövetelheti az érintett személytől, hogy ésszerű és 
megkülönböztetésmentes határidőn belül jelentse be a területén való jelenlétét. E 

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+QT+H-2007-1069+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
2http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2007-2822+0+DOC+XML+V0//EN; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2007-2822&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2007-5426+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
3http://ted.europa.eu/Exec?DataFlow=ShowPage&Template=TED/N_one_result_detail_curr.htm&docnumber=44560-2008&docId=44560-
2008&StatLang=FR
4 Az irányelv 2. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerint családtagnak minősül az az élettárs, akivel egy tagállam jogszabályai alapján 
létrejött regisztrált élettársi kapcsolatban él, ha a fogadó tagállam jogszabályai a regisztrált élettársi kapcsolatot a házassággal 
egyenértékűnek tekintik, és a fogadó tagállam vonatkozó jogszabályaiban megállapított feltételekkel összhangban.
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követelménynek való meg nem felelés esetén az érintett személy arányos és 
megkülönböztetésmentes szankcióval sújtható.

Az uniós polgárok és családtagjaik jogosultak a 6. cikk szerinti letelepedésre (3 hónapnál 
rövidebb időszakokra), amennyiben nem jelentenek indokolatlan terhet a fogadó tagállam 
szociális segítségnyújtási rendszerére.

Az irányelv 7. cikke szerint minden uniós polgár (érvényes személyi igazolvány vagy útlevél
birtokában) jogosult másik tagállam területén három hónapnál hosszabb időre letelepedni, ha: 

1. munkavállaló vagy önálló vállalkozó; 
2. gazdasági forrásokkal és átfogó egészségbiztosítással rendelkezik, és így nem 

jelent terhet a fogadó tagállam számára. 
3. tanulmányait folytatja, és átfogó egészségbiztosítással rendelkezik;
4. nem uniós polgár, azonban az említett kategóriákba tartozó személyek 

családtagjai.

Általában az uniós polgárok és családtagjaik letelepedési joggal bírnak mindaddig, amíg 
teljesülnek az irányelvben megállapított feltételek. A gazdasági „önfenntartás” értékelésére 
tekintettel a tagállamok nem állapíthatnak meg fix összeget, és az összeg semmiképpen sem 
lehet magasabb a fogadó tagállamban a társadalombiztosítás igénybevételére előírtnál. Az 
értékelést eseti alapon kell végezni, figyelembe véve az érintett személy helyzetét. 
Kitoloncolási intézkedés nem lehet automatikus következménye annak, hogy a fogadó 
tagállam társadalombiztosítási rendszerét igénybe kívánják venni, és nem fogadható el 
munkavállalók, önálló vállalkozók vagy munkakeresők esetében. 

A 3 hónapnál hosszabb ideig tartó letelepedés esetén a fogadó tagállamok előírhatják az uniós 
polgárok számára, hogy jelentkezzenek be az illetékes hatóságoknál. Ilyen esetben 
haladéktalanul egy, a bejelentkezésről szóló igazolást adnak ki. 

A fogadó tagállamban 5 évig folyamatosan, jogszerűen letelepedett uniós polgárok állandó 
letelepedési jogot szereznek a fogadó tagállamban. Amint az uniós polgár megszerzi az 
állandó letelepedéshez való jogot, az ideiglenes letelepedés tekintetében a 7. cikk által előírt 
feltételek többé nem kötelezőek.

A belépés és a letelepedés jogának korlátozására csak közrendre, közbiztonságra vagy 
közegészségre hivatkozással kerülhet sor. A közrendre, közbiztonságra vagy közegészségre 
gazdasági okokból nem lehet hivatkozni. Mindenesetre – ahogy azt már fentebb említettük – a 
letelepedés jogát mindaddig elismerik, míg az uniós polgár nem jelent indokolatlan terhet a 
fogadó tagállam társadalombiztosítási rendszere számára, valamint teljesülnek a 7. cikkben 
foglalt feltételek.

A közrendre vagy közbiztonságra hivatkozva tett intézkedéseknek arányosaknak kell lenniük,
és ezek kizárólag az érintett személy magatartásán alapulhatnak. Vagyis tömeges 
intézkedések nem megengedettek, és minden egyes kitoloncolási határozatra eseti alapon kell, 
hogy sor kerüljön. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a korábbi büntetőítéletek önmagukban 
nem képezhetik ezen intézkedések meghozatalának az alapját. Emellett az érintett egyén 
személyes magatartása valódi, közvetlen és kellően súlyos veszélyt kell, hogy jelentsen a 
társadalom valamely alapvető érdekére. Az adott ügyhöz közvetlenül nem kapcsolódó, vagy 
az általános megelőzési megfontolásokon alapuló indokolások nem elfogadhatóak. 
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Kitoloncolási határozat közrendre vagy közbiztonságra hivatkozással történő meghozatalát 
megelőzően a fogadó tagállam figyelembe veszi azt, hogy az érintett egyén mióta él területén, 
életkorát, egészségi állapotát, családi és gazdasági helyzetét, a fogadó tagállamba való 
társadalmi és kulturális integrálódását, valamint a származási országával való kapcsolatainak 
terjedelmét.

A fogadó tagállam nem hozhat kitoloncolási határozatot olyan uniós polgárok vagy
családtagjaik ellen – állampolgárságra való tekintet nélkül –, akik területükön állandó 
letelepedésre jogosultak, kivéve a közrendre vagy a közbiztonságra történő megalapozott 
hivatkozással. Kiskorúak és tartósan letelepedettek számára további garanciákat biztosítanak.

Közegészségre hivatkozással történő kitoloncolás csak járványveszéllyel fenyegető 
betegségek esetében rendelhető el.

Az érintett személyt írásban kell értesíteni a kitoloncolási határozatról és annak indokolásáról. 
A fellebbezési jog biztosított.

A tagállamok arányos intézkedéseket fogadhatnak el az irányelvben biztosított jogok 
elutasítására, megszüntetésére vagy visszavonására a jogokkal való visszaélés vagy a csalás 
esetére, ideértve az érdekházasságokat is.

4. Az európai polgárok között különféle megkülönböztetéseket eredményező, az 
eddigiekben azonosított bevált gyakorlatok és intézkedések:

Az irányelv tagállamok által történő végrehajtása máris eredményezett problémákat, amelyek
nagy visszhangot váltottak ki, és amely elsősorban az új tagállamokból érkező személyek 
szabad mozgásával volt kapcsolatos. 

Az Olaszországban nemrég történt események felkeltették úgy a sajtó, mint az e területen 
működő nagyobb nem kormányzati szervezetek figyelmét, és ezeket az Európai Parlament
2008. május 20-i plenáris ülésén megvitatta. 

A LIBE bizottság egyik küldöttsége által illegális bevándorlók belgiumi zárt fogva tartási 
központjaiban tett látogatásról szóló jelentés1 szerint az említett tagállamban pusztán azért 
fogva tarthatók uniós polgárok, mert egyszerű közigazgatási szabálysértésre került sor, és 
számos uniós polgárt illegális bevándorlók fogva tartási központjaiban tartanak fogva2.

A Bíróság már foglalkozik ezzel az érzékeny üggyel. A romániai dambovitai törvényszék által 
kért előzetes döntéshozatalra még nem került sor, azonban a főtanácsnok 2008 februárjában 
közzétette véleményét3. Ebben az EKSz. 18. és az irányelv 27. cikkére összpontosít, és 

                                               
1 Catania-jelentés a LIBE bizottság egyik küldöttsége által menedékkérők és bevándorlók belgiumi zárt fogva tartási központjában tett 
látogatásról.
2 A jelentés szerint a belga jog értelmében az uniós polgárokat vagy családtagjaikat fogva tarthatják a deportálásukhoz feltétlenül szükséges 
időszak erejéig, ha nem tettek eleget határidőn belül a terület elhagyását előíró határozatnak. 2006-ban több mint 700 uniós polgárt tartottak 
fogva belgiumi zárt fogva tartási központokban.
3A C-33/07. sz. Ministerrul Administratiei si Internelor kontra Gheorghe Jipa ügy, http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&newform=newform&Submit=Submit&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&
docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docn
oor=docnoor&typeord=ALLTYP&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C-
33%2F07&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100



PE407.933v01-00 6/7 DT\729174HU.doc

HU

megállapítja, hogy „amennyiben a tagállamok elmulasztják megvizsgálni egy személy 
magatartását, amikor közrendre vagy közbiztonságra hivatkozással korlátozzák annak jogát a 
tagállamok területén való szabad mozgásra, az érvénytelenít a kérdéses korlátozással 
kapcsolatos bármiféle indokolást”.

Az eddigiekben kapott információk alapján (fent említett jelentések, a Bíróság esetjoga, a 
Bizottság jelentése az uniós polgárságról1, valamint egyéni panaszok, petíciók és EP-
kérdések) a következő főbb kérdéseket találták problémásnak:

1. A családtag fogalma (a 2. cikk (2) bekezdése), valamint hogy a tagállamok az azonos 
nemű szexuális partnert családtagnak minősítik-e (WQ: E-2822/07 és E-5426/07).

2. A belépés engedélyezése és tartózkodási engedély kibocsátása harmadik országbeli 
családtagok számára (lásd pl.: 0830/2006. számú és 0646/2006. számú petíció stb.). 

3. A szabad mozgás akadályai, amelyekkel a másik tagállamba utazó uniós polgárok 
szembesültek a határőrizeti hatóságok és a légi fuvarozók által kért dokumentumok 
kapcsán. 

4. Az irányelv 7. cikke (1) bekezdésének b) pontjában előírt elégséges forrás tagállamok
által történő értelmezése.

5. A „nem jelentenek indokolatlan terhet a fogadó tagállam szociális segítségnyújtási 
rendszerére” fogalmának tagállamok által történő értelmezése, valamint hogy az 
indokolatlan teherré váló uniós polgár kiutasítására vonatkozó határozat függ-e a 
fogadó tagállamba történő integrálódás mértékétől és a tartózkodás időtartamától és ha 
igen, milyen esetekben (14. cikk, (10) preambulumbekezdés).

6. A közrend és a közbiztonság komoly/kényszerítő indokának tagállamok által történő 
értelmezése (a C-33/07. sz. ügy), valamint hogy ez milyen esetekben és milyen alapon 
indokolhat kitoloncolást (a 27. és a 28. cikk).

7. A jogokkal való visszaélés és az érdekházasság (35. cikk) 

További értékelésre szorulnak a bevált gyakorlatok és az irányelv végrehajtásának legjobb 
módja.

5. Javasolt megközelítés:

Az azonosított problémás témák listájának alapján kérdőívet készítenek és küldenek a nemzeti 
parlamenteknek a jogalkotás átültetésére, a közigazgatási eljárásokra és az irányelv gyakorlati 
végrehajtására vonatkozó információk megszerzése érdekében.

Ugyanezt a kérdőívet megküldik a belügyminisztériumoknak és a nemzeti bevándorlási 
hivataloknak.

A kérdőívekkel és más fent említett eszközökkel gyűjtött információkat kiegészíthetik a 
tagállamokban tett látogatásokkal is, melyek a legsajátosabb helyzetekre hívják fel a 
figyelmet.

A kérdőívek és a látogatások eredményei, a JURI Bizottság által rendelt vizsgálat és az 
európai bizottsági jelentés eredményei, továbbá a JURI Bizottság és a Petíciós Bizottság 

                                               
1 BIZOTTSÁG JELENTÉSE Ötödik jelentés az uniós polgárságról (2004. május 1. – 2007. június 30.) COM(2008) 85 végleges
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véleménye szilárd alapot jelent majd ahhoz, hogy átfogó kép rajzolódjon ki az irányelv 
átültetésekor tapasztalt problémákról és bevált gyakorlatokról.
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