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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója afrikai származású és három és fél évig német állampolgárságú személy 
volt a felesége. A házasságuk tönkrement, emiatt a petíció benyújtója és felesége hamarosan 
felbontják azt. A petíció benyújtója attól tart, hogy most elveszíti a németországi tartózkodási 
engedélyre való jogosultságát. Véleménye szerint a harmadik országok huzamos tartózkodási 
engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló 2003/109/EK tanácsi irányelv 
értelmében jogosult a tartózkodási engedélyre.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. november 4. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. február 28.

„Az uniós jogban a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező 
állampolgárainak jogállásáról a 2003/109/EK irányelv1 rendelkezik. 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003L0109-
20110520&qid=1395731913554&from=EN
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A 2003/109/EK irányelv meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási 
engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik 
országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, 
akik jogszerűen tartózkodnak egy tagállam területén. 

Az irányelv célja a tagállamokban huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik 
országbeli állampolgárok integrációja. Ebből a célból az irányelv feltételeket és eljárásokat 
állapít meg a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállás megadásához azon, 
huzamosan egy tagállamban tartózkodó személyek részére, akik szorosan kötődnek az 
országhoz. Az irányelv 4. cikke szerint a tagállamok harmadik országok olyan 
állampolgárainak adják meg a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállást, akik 
közvetlenül a jogállásra irányuló kérelem benyújtását megelőzően jogszerűen és folyamatosan 
öt éven át a tagállam területén tartózkodtak. Az 5. cikk meghatározza a „huzamos tartózkodási 
engedéllyel rendelkező” jogállás megszerzésének feltételeit, melyek szerint a tagállamok 
megkövetelik a harmadik országok állampolgáraitól annak bizonyítását, hogy maguk és 
eltartott családtagjaik számára rendelkeznek stabil és rendszeres jövedelemforrásokkal és 
egészségbiztosítással. 

Amennyiben a petíció benyújtója jogszerűen és folyamatosan legalább öt éven át 
Németországban tartózkodott, kérelmezheti a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” 
jogállást. Az adott tájékoztatás alapján úgy tűnik, hogy a petíció benyújtója csak 2011. 
március óta tartózkodik Németországban. Úgy tűnik, hogy a petíció benyújtója nem 
tartózkodott jogszerűen és folyamatosan a tagállam területén az irányelvben meghatározott 
minimális időtartamon át, következésképpen nem lenne jogosult a 2003/109/EK irányelv 
szerinti „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállás kérelmezésére.  

Összegzés

Az adott tájékoztatás alapján nem állapítható meg, hogy a petíció benyújtója jogszerűen és 
folyamatosan legalább öt éven át Németországban tartózkodott. Ezért nem lenne jogosult a 
harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak 
jogállásáról szóló 2003/109/EK irányelv szerinti „huzamos tartózkodási engedéllyel 
rendelkező” jogállás kérelmezésére.”


