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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv alkalmazásáról
(2008/2184(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az EK-Szerződés 18. cikkére és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 
(Alapjogi Charta) 45. cikkére,

– tekintettel az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre1,

– tekintettel az 2004/38/EK irányelv alkalmazásáról szóló, 2007. november 15-i 
állásfoglalására2, amelyben felszólította a Bizottságot, hogy haladéktalanul nyújtsa be az 
irányelv végrehajtásának és tagállamok általi helyes átültetésének helyzetéről szóló 
részletes értékelését és a szükséges javaslatait, és megbízta az illetékes bizottságot, hogy 
készítsen értékelést az irányelv átültetésével kapcsolatos problémákról, kiemelve a 
legjobb gyakorlatokat és azon intézkedéseket, amelyek az európai polgárok körében a
megkülönböztetés különböző formáihoz vezethetnek, valamint foglalkozzon a szabad 
mozgás kérdésével,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2008. június 13-i 
munkadokumentumára3, a tagállamok nemzeti parlamentjének küldött kérdőívre és a 
beérkezett visszajelzésekre,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságnak a menedékkérők és 
bevándorlók számára fenntartott belgiumi zárt fogva tartási központokban tett 
látogatásról szóló jelentésére4,

– tekintettel a romák etnikai alapon történő olaszországi összeírásáról szóló, 2008. július 
10-i állásfoglalására5, Jogi Szolgálatának az uniós tagállamokban jogszerűtlenül
tartózkodó uniós polgárokra vonatkozó szankciók súlyosbításának 
összeegyeztethetőségéről szóló véleményére, valamint az Állampolgári Jogi, Bel- és 
Igazságügyi Bizottságnak az olaszországi küldöttségi látogatásról szóló jelentésére6,

– tekintettel a Bizottságnak „Az uniós polgárságról szóló ötödik jelentés (2004. május 1. –
2007. június 30.)” című, 2008. február 15-i jelentésére (COM(2008)0085),

– tekintettel „A Bizottság 25. éves jelentése a közösségi jog alkalmazásának ellenőrzéséről” 

                                               
1 HL L 158., 2004.4.30., 77. o.
2 HL C 282. E, 2008.11.6., 428. o.
3 PE407.933v01-00
4 PE404.465v02-00
5 Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0361.
6 PE414.169v02-00
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című, 2008. november 18-i dokumentumra (COM(2008)0777),

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének a „Homofóbia és szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetés a tagállamokban” című jelentésére,

– tekintettel a Bizottságnak az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén 
történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv 
alkalmazásáról szóló, 2008. december 10-i jelentésére (COM(2008)0840) (a Bizottság 
jelentése),

– tekintettel a Bel- és Igazságügyi Tanács „A személyek szabad mozgása: a szabad 
mozgáshoz való joggal kapcsolatos visszaélések, illetve e jog nem megfelelő 
alkalmazása” című, 2008. november 27-i jelentésére,

– tekintettel az Európai Bíróság (EB) által a mozgás szabadságával összefüggésben hozott 
határozatokra, például a C-127/08. sz. (Metock-ügy), C-33/07. sz. (Jipa-ügy) és C-
524/06. sz. (Huber-ügy) ügyekben,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Jogi 
Bizottság véleményére (A6-0000/2009),

A. mivel az uniós polgárságról szóló ötödik jelentés értelmében 2006. január 1-jétől 
megközelítőleg 8,2 millió uniós polgár élt abbéli jogával, hogy másik tagállamban 
tartózkodjon, és mivel minden évben uniós polgárok milliói utaznak az Unión belül,

B. mivel a mozgás szabadsága elválaszthatatlan az uniós polgárság fogalmától, és az a 
Szerződésekben az uniós polgárok vonatkozásában elismert alapvető jogok egyikét 
testesíti meg,

C. mivel a 2004/38/EK irányelv a Szerződésekben foglalt elveket hajtja végre, amikor 
előírja, hogy az uniós polgárok – családtagjaikkal együtt – szabadon mozoghatnak az 
Unió egész területén, származási országuktól függetlenül,

D. mivel a tagállamoknak 2006. április 30-ig kellett átültetniük a 2004/38/EK irányelvet, és 
mivel a Bizottságnak 2008. április 30-ig kellett jelentést közzétennie az irányelv 
alkalmazásáról,

E. mivel csaknem öt évvel a 2004/38/EK irányelv elfogadását követően végre elérhetővé 
válnak az annak átültetésével és gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos információk, 
jóllehet némi késéssel az irányelvben megállapított határidőhöz képest,

F. mivel a Parlament több alkalommal aggodalmát fejezte ki annak módjával kapcsolatban, 
ahogyan egyes tagállamok a szabad mozgáshoz való jogot érvényesítik,

G. mivel a Bizottság, a Parlament és egyes tagállamok között a közelmúltban építő jellegű 
párbeszéd alakult ki,

H. mivel az ilyen párbeszéd lehetővé tette a nemzeti jogszabályok bizonyos mértékű 
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módosítását, a közösségi jogszabályoknak való megfelelés érdekében,

I. mivel a Bizottság jelentése rámutat, hogy a 2004/38/EK irányelv átültetése általában véve 
csalódást keltő, mivel egyetlen tagállam sem ültette át eredményesen és megfelelően az 
irányelvet annak teljes egészében, sőt, az irányelv egyetlen cikkét sem ültette át 
eredményesen és megfelelően valamennyi tagállam, és mivel – különösen legalább húsz 
tagállamban – a helytelen átültetés az irányelv döntő fontosságú rendelkezéseit érinti,

J. mivel a Bizottság jelentése – számos egyéb mellett – az uniós polgárok alapvető jogainak
két következetes megsértését azonosítja, különösen a harmadik országbeli családtagok 
beutazáshoz és tartózkodáshoz való joga, valamint azon követelmény tekintetében, amely 
szerint az uniós polgároknak a tartózkodás iránti kérelmük mellett a 2004/38/EK 
irányelvben nem előírt, további dokumentumokat is be kell nyújtaniuk,

K. mivel a Bizottságnak tizenkilenc jogsértési eljárást kellett indítania a tagállamok ellen a 
nemzeti végrehajtási intézkedések közlésének elmulasztása miatt, amely eljárásokat 
később lezártak; mivel a Bizottsághoz eddig 1800 egyéni panaszt nyújtottak be, a 
Parlament 40 kérdést intézett hozzá és 33 petíciót továbbított, és a Bizottság mindezek
alapján 115 panaszt vett nyilvántartásba és 5 jogsértési eljárást indított a 2004/38/EK 
irányelv nem megfelelő alkalmazása miatt,

L. mivel a Bizottság jelentésében azon a véleményen van, hogy jelen szakaszban nincs 
szükség a 2004/38/EK irányelv módosítására, viszont mindent meg kell tenni helyes 
végrehajtásának elérése érdekében, egy szakértői csoport létrehozása, valamint 
információk, adatok és a legjobb gyakorlatok kérdőív alapján történő összegyűjtése
révén, továbbá azáltal, hogy a problémás kérdésekkel kapcsolatban 2009-ben 
iránymutatásokat tesznek közzé az irányelv maradéktalan és helyes alkalmazásának 
biztosítása érdekében,

M. mivel számos nemzeti parlament válaszolt az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottság kérdőívére1, és egyes tagállamokban a parlament alsó- és felsőháza is választ 
küldött a kérdőívre2,

N. mivel a nemzeti parlamentek képviselőinek a 2009. január 19–20-i együttes bizottsági 
ülés további lehetőséget biztosított arra, hogy ismertessék a szabadságon, a biztonságon 
és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében elért haladással kapcsolatos 
véleményüket,

O. mivel a Parlament Jogi Szolgálata, amellyel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottság e témában konzultációt folytatott, megállapította, hogy ellentétesek a közösségi 
joggal azok a nemzeti jogszabályok, amelyek értelmében az uniós polgárok által 
elkövetett bűncselekmények tekintetében súlyosbító körülmény, ha az érintett polgár 
korábban illegálisan tartózkodott egy másik tagállamban3,

P. mivel az EB által a szabad mozgás kérdésében, és különösen a Metock, Jipa és Huber 
                                               
1 Ausztria, Belgium, Ciprus, Cseh Köztársaság, Görögország, Lengyelország, Litvánia, Olaszország, Románia, 
Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia
2 Belgium, Cseh Köztársaság és Románia
3 A Jogi Szolgálat SJ-0516/08. sz. véleménye.
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ügyekben hozott határozatok megerősítették az alábbi elveket:
– azon nem közösségi állampolgár, aki egy uniós polgár házastársa, és aki e polgárt 

kíséri, vagy hozzá csatlakozik, hivatkozhat ezen irányelv kedvezményes 
rendelkezéseire a házasságkötés helyétől és idejétől, illetve a házastársnak a 
fogadótagállamba való érkezése körülményeitől függetlenül1,

– jóllehet az EK-Szerződés 18. cikke és a 2004/38/EK irányelv 27. cikke nem zárja ki 
az olyan nemzeti szabályozást, amely lehetővé teszi valamely tagállam állampolgára 
azon jogának korlátozását, hogy egy másik tagállam területére léphessen, különösen 
azért, mert korábban ebből a tagállamból „jogellenes tartózkodás” miatt 
kitoloncolták, azonban egyrészt azzal a feltétellel, hogy ezen állampolgár személyes 
magatartása a jelenben, valóságosan és kellően súlyosan veszélyeztesse a társadalom 
valamely alapvető érdekét, másrészt pedig azzal a feltétellel, hogy a tervezett 
korlátozó intézkedés alkalmas legyen arra, hogy biztosítsa célkitűzésének 
megvalósulását, és nem lépheti túl az ennek eléréséhez szükséges mértéket. A 
nemzeti bíróság feladata annak vizsgálata, hogy e feltételek fennállnak-e az előtte 
folyó eljárásban2,

– az EK-Szerződés 12. cikkének (1) bekezdése úgy értelmezendő, hogy azzal 
ellentétes, ha valamely tagállam a bűnözés elleni küzdelem céljából a személyes 
adatok feldolgozásának olyan rendszerét vezeti be, amely csak azon uniós polgárokra 
vonatkozik, akik nem e tagállam állampolgárai3,

Q. mivel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság azon küldöttségének jelentése 
szerint, amely Belgiumban az illegális bevándorlók számára létrehozott zárt fogva tartási 
központokat kereste fel, az uniós polgárokat fogva tarthatják Belgiumban egy egyszerű 
adminisztratív jogsértés folytán is, és számos uniós polgárt tartanak fogva az illegális 
bevándorlók fogva tartására létesített központokban,

R. mivel a Bel- és Igazságügyi Tanács fent említett, 2008. november 27-i következtetéseiben 
arra kérte a Bizottságot, hogy 2009 elején adjon ki értelmező közleményt, amelyben 
iránymutatásokkal szolgál a 2004/38/EK irányelv működéséről, és mérlegeljen minden 
egyéb megfelelő és szükséges intézkedést,

S. mivel az összegyűjtött információk alapján – nevezetesen a nemzeti parlamenteknek a 
Parlament kérdőívére adott válaszai révén, amelyek sajnálatos módon nem kimerítőek, és 
nem vonatkoznak valamennyi tagállamra –, és a bizottsági jelentésben foglaltakon túl a 
következő főbb kérdések bizonyulnak problémásnak:

– a „családtag” (2. cikk), a „más családtagok” és az „élettárs” (3. cikk) fogalmának –
különös tekintettel az azonos nemű élettársra –, valamint a 2004/38/EK irányelv által 
biztosított szabad mozgáshoz való joguknak a tagállamok általi korlátozó jellegű 
értelmezése4,

                                               
1 Metock-ügy 
2 Jipa-ügy 
3 Huber-ügy 
4 Ciprus, Lengyelország és a Szlovák Köztársaság nem ismeri el az azonos neműek közötti házasságot a szabad 
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– a harmadik országból származó családtagok beutazása és tartózkodása kapcsán 
megállapított indokolatlan adminisztratív terhek1,

– a 2004/38/EK irányelv 7. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett „elegendő 
források” fogalmának a tagállamok általi, gyakran homályos és rosszakaratú 
értelmezése, mivel a legtöbb tagállam bizonyítékot kér az elegendő források 
meglétéről2; több tagállamban nem egyértelmű „a fogadó állam szociális 
segítségnyújtási rendszerére jelentett indokolatlan teher” fogalma, valamint az, hogy 
milyen esetekben alkalmazhatnak kiutasítási intézkedést olyan uniós polgárral 
szemben, aki indokolatlan terhet jelent (14. cikk, (10) preambulumbekezdés),

– a „súlyos, közrendi vagy közbiztonsági okokból” kifejezés tagállamok általi 
értelmezése, valamint az, hogy ez milyen esetekben és milyen alapon tesz indokolttá 
kiutasítási határozatot (az irányelv 27. és 28. cikke) tagállamonként eltérő, nem 
egyértelmű és visszaélésekre adhat alkalmat (bizonyos tagállam állampolgáraival 
szemben), illetve kétségbe vonható az irányelvnek való megfelelése (például az
automatikus kiutasítási mechanizmusokat illetően)3,

– az uniós polgárokat gyakran kötelezik arra, hogy a 2004/38/EK irányelvben nem 
előírt, indokolatlan kiegészítő dokumentumokat nyújtsanak be a fogadó tagállam 
hatóságaihoz4,

– a jogsértésekkel és az érdekházasságokkal kapcsolatos jogszabályok és gyakorlatok,

T. mivel határozottan elítélendő, hogy a tagállamok ilyen elégtelen módon ültették át az EK-
Szerződés 18. cikkét végrehajtó irányelvet, és mivel az ilyen helyzet az EU alapját 
képező és az Unió polgárai számára a Szerződések által biztosított egyik kulcsfontosságú 
jog alkalmazásának komoly elmulasztását jelenti, vagy magát az irányelvet ássa alá,

                                                                                                                                                  
mozgáshoz való jog érvényesítésének alapjául, Lengyelország és a Szlovák Köztársaság pedig nem ismeri el a 
regisztrált élettársi kapcsolatot, még akkor sem, ha azt más tagállamokban tanúsítják; a Bizottság, Európai Unió 
Alapjogi Ügynöksége (FRA) és a nem kormányzati szervezetek által ezzel összefüggésben nyújtott tájékoztatás 
is alátámasztja a kérdéssel kapcsolatban fennálló jogi bizonytalanságot; Olaszország közrendi okokból nem 
ismeri el az azonos nemű párok szabad mozgáshoz való jogát; általános tendencia a harmadik/negyedik 
házastársak el nem ismerése.
1 Az uniós intézményekhez intézett számos panasz és petíció rámutat, hogy néhány tagállam nem hajlandó 
maradéktalanul elismerni a panaszosok harmadik országbeli családtagokhoz való jogát; például az Egyesült 
Királyság, Litvánia és Lengyelország jogszabályai kizárják egy nem uniós családtag vízum nélküli beutazásának 
lehetőségét.
2 Görögország a görög minimum „nyugdíjösszeget” tekinti a szükséges jövedelemnek, Ausztriában a szociális 
jóléti rátákat használhatják alapként az elegendő forrás kiszámításához, Romániában a „minimálisan garantált 
jövedelem” meglétét írják elő, és az elegendő forrás feltételét rendszeresen értékelik.
3 Például az olasz büntető törvénykönyv 235. cikke előírja azon nem olasz állampolgárok kiutasítását, akiket két 
vagy több évi börtönbüntetésre ítéltek.
4 Egyes esetekben (Görögország) az illetékes hatóságok számára a nemzeti jog lehetővé teszi, hogy ellenőrizzék 
a bejelentkezni kívánó uniós polgárt a bűnügyi nyilvántartásban, míg más tagállamokban (például 
Spanyolországban és Belgiumban) különleges személyazonosító és lakcímkártyát adnak ki más tagállamok 
állampolgárai számára; egyes tagállamokban (ES) a bejelentkezési igazolás mellé az uniós polgárok az ún. 
külföldiek személyazonosító számát is megkapják, amely szükséges a munkavállaláshoz és a szociális biztonsági 
rendszerbe való bejelentkezéshez; Olaszországban az uniós polgároknak bizonyítaniuk kell forrásaik legális 
eredetét.
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A 2004/38/EK irányelv alkalmazása

1. felszólítja a tagállamokat, hogy tartsák tiszteletben az EK-Szerződés 18. cikkében és az 
Alapjogi Charta 45. cikkében foglalt, az uniós polgárok számára a szabad mozgáshoz
való alapvető jogot biztosító rendelkezések szellemét és betűjét, a 2004/38/EK irányelv 
sürgős végrehajtása, valamint az uniós joggal ellentétes jogszabályok és közigazgatási 
eljárások haladéktalan felülvizsgálata révén, különösen a Bizottság jelentése és az EB 
ítélkezési gyakorlata alapján;

2. felszólítja a tagállamokat, hogy maradéktalanul hajtsák végre a 2004/38/EK irányelv 2. és 
3. cikkében biztosított jogokat, nem csak a különböző nemű házastársak, hanem a 
regisztrált élettársak, az egy háztartásban élők és az élettársak tekintetében is, ideértve az 
azonos nemű párokat, mindezt állampolgárságtól függetlenül, a kölcsönös elismerés, az 
egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elve, valamint az emberi 
méltósághoz és a magánélethez való jog alapján; ezzel összefüggésben felszólítja a 
Bizottságot, hogy – az Alapjogi Ügynökség jelentésében foglalt elemzésekre és 
következtetésekre építve – tegyen közzé szigorú iránymutatásokat, 

3. felszólítja a tagállamokat, hogy a szabad mozgáshoz való jog végrehajtása során ne 
rójanak olyan indokolatlan adminisztratív terheket az uniós polgárokra és családtagjaikra, 
amelyeket a 2004/38/EK irányelv kifejezetten nem ír elő, mivel ezek ellentétesek a 
közösségi joggal, és indokolatlan akadályt jelentenek egy közvetlenül az EK-Szerződés 
által biztosított szabadság gyakorlásában, ami nem függ attól, hogy az érintettek 
teljesítették-e a közigazgatási eljárásokat; emlékezteti a tagállamokat, hogy kötelességük 
megkönnyíteni a szabad mozgás gyakorlásához kapcsolódó közigazgatási gyakorlatokat;

4. felkéri a Bizottságot annak gondos értékelésére, hogy a tagállami jogszabályok és 
gyakorlatok nem sértik-e az EK-Szerződés és az irányelv által az uniós polgárok számára 
biztosított jogokat, különösen az „elegendő forrás”, „a fogadó állam szociális 
segítségnyújtási rendszerére jelentett indokolatlan teher” és a „súlyos, közrendi vagy 
közbiztonsági okokból” fogalmakkal összefüggésben, valamint hogy anyagi és eljárási 
biztosítékok, a kiutasítások ellen pedig megfelelő és működő védelem és jogorvoslat áll-e
rendelkezésre; emlékeztet arra, hogy a szabad mozgáshoz való alapvető jog bármiféle 
korlátozását szigorúan kell értelmezni;

5. felszólítja a tagállamokat, hogy ne vezessenek be olyan jogszabályokat, amelyek 
aránytalan vagy megkülönböztető szankciókat alkalmaznak az uniós polgárokkal 
szemben (ilyen például a fogadó tagállam területéről történő kiutasítás esetében 
alkalmazott bebörtönzés), amelyek előírják, hogy súlyosbító körülménynek minősül egy, 
az uniós polgár által elkövetett bűncselekmény tekintetében, ha az érintett polgár 
korábban illegálisan tartózkodott egy másik tagállamban, illetve hogy a büntetőítélet 
automatikus következménye a kiutasítás;

6. megjegyzi, hogy nem mindegyik tagállam hajtotta végre a 2004/38/EK irányelv 35. 
cikkét, amely lehetővé teszi számukra, hogy elfogadják a szabad mozgással kapcsolatos 
jogok megtagadására, megszüntetésére vagy visszavonására irányuló szükséges 
intézkedéseket, a jogokkal való visszaélés vagy csalás, mint például érdekházasság 
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esetében, amennyiben az ilyen intézkedések arányosak és nem megkülönbözető 
jellegűek, valamint tiszteletben tartják az eljárási biztosítékokat, és felhívja a figyelmet az 
e cikk által biztosított lehetőségekre;

7. felszólítja a Bizottságot, hogy ellenőrizze az irányelv egyenlő bánásmódról szóló 24. 
cikkének és az állampolgárság alapján történő megkülönböztetés tilalmának való
gyakorlati megfelelést, az Alapjogi Charta (20) és (31) preambulumbekezdésével és 21. 
cikkével összefüggésben, amelyek a más tagállamba költöző uniós polgárok és 
családtagjaik számára azon tagállam állampolgáraival azonos bánásmódot biztosítanak az 
EK-Szerződés hatálya alá tartozó valamennyi kérdés tekintetében, és felszólítja a 
tagállamokat, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket a hiányosságok pótlására, és 
vessenek véget a közösségi jog megsértésének;

8. felszólít az átmeneti szabályok felülvizsgálatára, amelyek még mindig korlátozásokat 
írnak elő a 2004. május 1-jén és 2007. január 1-jén csatlakozott tagállamok 
állampolgárainak szabad mozgására vonatkozóan, ami az uniós polgárok közötti jelentős 
mértékű megkülönböztetésnek minősül1;

9. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat az irányelvben előírt megkötések, korlátozások 
és érvényes időtartamok felülvizsgálatára, a mozgás szabadságával kapcsolatos jogoknak 
a 2004/38/EK irányelv 39. cikkével összhangban történő érvényesítése érdekében, 
valamint arra, hogy vizsgálják meg az uniós polgárok között a szabad mozgáshoz való 
jog maradéktalan érvényesítése és a Szerződés által biztosított uniós polgári jogok 
tekintetében jelenleg fennálló megkülönböztetés eltörlésének hatásait;

A végrehajtást biztosító módszerek

10. támogatja a Bizottság által javasolt megközelítést, amely a következőkön alapul: a 
2004/38/EK irányelv végrehajtásának folyamatos és átfogó ellenőrzése; 2009 első felében 
iránymutatások kidolgozása, amelyek révén segítség nyújtható a tagállamoknak az 
irányelv maradéktalan és helyes alkalmazásának biztosításában, valamint eljárások 
indítása azon tagállamok ellen, amelyek nemzeti jogszabályai ellentétesek az irányelvvel;

11. felszólítja a tagállamokat, hogy indítsanak eljárásokat az iránymutatások 2009 végéig 
történő végrehajtása, és ily módon nemzeti jogszabályaik és gyakorlatuk kiigazítása 
érdekében, valamint hogy az iránymutatásokat bocsássák minden illetékes hatóság 
rendelkezésére, és ellenőrizzék azok alkalmazását;

12. felkéri a Bizottságot, hogy állapítson meg határidőt az iránymutatások végrehajtására 
vonatkozóan, amelynek lejárta után eljárás indítható, valamint kéri, hogy teljes körűen 
vonja be a folyamatba, és rendszeresen tájékoztassa a fejleményekről;

13. felszólítja a Bizottságot, hogy a személyek szabad mozgása tekintetében hozzon létre egy 
– helyszíni látogatások alapján és a Szerződések által a Bizottságra ruházott hatáskörök 
sérelme nélkül működő – kölcsönös értékelési rendszert, amelynek végrehajtásáért a 

                                               
1 Az átmeneti szabályokkal kapcsolatos legfrissebb tájékoztatásért lásd a Bizottság 2008. november 18-i 
dokumentumát (Memo/08/718), amely Interneten elérhető a következő címen: 
http://www.lex.unict.it/eurolabor/documentazione/comunicati/2008/rapid181108.pdf 
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tagállamok és a Parlament által kijelölt szakértőkből álló, a Bizottság és a Tanács 
Főtitkársága által támogatott csoportok felelősek;

14. felszólítja a Bizottságot, hogy kérjen adatokat a tagállamoktól a szabad mozgásra 
vonatkozóan, például a kiutasítások számáról és indokairól;

15. üdvözli a Bizottság arra irányuló szándékát, hogy javítja az uniós polgároknak a 
2004/38/EK irányelv szerinti jogaikkal kapcsolatos tudatosságát, valamint hogy egy 
egyszerűsített útmutatót bocsát az uniós polgárok rendelkezésére, az Internet adta 
lehetőségek legteljesebb kihasználásával, és emlékezteti a tagállamokat az irányelv 34. 
cikke szerinti kötelezettségükre, amelynek értelmében tájékoztatniuk kell a polgárokat a 
szabad mozgással kapcsolatos jogaikról; ezzel összefüggésben felszólítja a tagállamokat, 
hogy hozzanak létre a szabad mozgáshoz való joggal kapcsolatos tájékoztatást és 
segítséget nyújtó irodákat;

o

o o

16. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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