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Tárgy: A Philip Andrews ír állampolgár által benyújtott 0932/2007. számú petíció az 
uniós polgárok házastársainak utazásáról és vízumkötelezettségéről szóló 
2004/38/EK irányelv végrehajtásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója ír állampolgár, akinek házastársa orosz állampolgár. A szóban forgó 
petíció benyújtásával a petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy adjon ki 
világos és tömör tájékoztatást valamennyi európai ország jelenlegi eljárásmódjáról és 
előírásairól az uniós polgárok nem uniós állampolgársággal rendelkező házastársának az adott 
tagállamba történő beutazására vonatkozóan, továbbá lépjen kapcsolatba az illetékes 
hatóságokkal a szóban forgó ügyben. A petíció benyújtója szerint amikor családjával 
különböző európai országokba kívántak utazni, rendkívül sokféle konzuli eljárásmóddal, 
szabállyal és kellemetlenséggel szembesültek. Az a követelmény, miszerint feleségének a 
családjával Európán belül történő utazásához szükséges vízum megszerzéséhez 
meghívóleveleket, biztosítási igazolást és menetjegyeket kell bemutatnia, valamint be kell 
számolnia arról, hogy mely országokba hol kíván belépni, nemcsak kellemetlen, hanem 
akadályozza is a petíció benyújtójának szabad mozgását az EU-n belül. A petíció 
benyújtójának más és más követelményeknek kellett eleget tennie ugyanannak az országnak a 
különböző fővárosokban elhelyezkedő konzulátusain. A moszkvai holland konzulátus például 
hotelfoglalást és biztosítás megkötését igazoló okmányokat kért, valamint előírta egy 
vízumigényléssel foglalkozó cég igénybevételét. A moszkvai bolgár konzulátus a 
menetjegyeket is kérte, valamint a biztosítást, stb.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. február 20. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. június 19.

A petíció benyújtója, egy ír állampolgár, akinek házastársa orosz állampolgár, sérelmezi, hogy 
az uniós állampolgárok családtagjainak esetében a schengeni beutazóvízum kiadásánál 
alkalmazott nemzeti eljárások gyakran ellentétesek a közösségi joggal, mivel a 2004/38/EK 
irányelvben elő nem írt további dokumentumokat vagy vízumdíjakat követelnek meg, továbbá 
az eljárás olykor túl hosszadalmas és nehézkes.

A 2004/38/EK irányelv értelmében a családtagoknak joguk van az uniós állampolgárokat 
azokba a tagállamokba is elkísérni, vagy hozzájuk azokban a tagállamokban csatlakozni, 
amelyeknek az érintett uniós polgár nem állampolgára. Ez a jog az uniós állampolgárhoz 
fűződő családi kapcsolatból ered.

Az irányelv 5. cikkének (2) bekezdése értelmében az 539/2001/EK rendelet hatálya alá 
tartozó tagállamok, amelyek területén az uniós állampolgár szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jogát gyakorolja, a rendelettel összhangban beutazási vízumot kérhetnek 
attól a családtagtól, aki harmadik ország állampolgára. 

Amint azt az Európai Bíróság is megerősítette1, e családtagoknak nemcsak ahhoz van joguk, 
hogy belépjenek a tagállam területére, hanem ahhoz is, hogy e célból megszerezzék a 
beutazáshoz szükséges vízumot. A tagállamoknak minden lehetőséget meg kell adniuk az 
érintett személyek számára, hogy a szükséges vízumokat megszerezhessék, és ezeket 
költségmentesen és a lehető leghamarabb, gyorsított eljárás keretében kell számukra 
kibocsátani.

Mivel ennek a jognak kizárólagos forrása a családi kötelék, a fogadó tagállam kérheti, hogy a 
beutazási vízumért folyamodó családtag mutassa be érvényes útlevelét és a családi köteléket 
igazoló dokumentumot. Semmiféle egyéb dokumentum, például szállásfoglalás vagy 
megfelelő anyagi eszköz igazolása, meghívólevél vagy a visszaútra szóló jegy bemutatása 
nem kérhető.

A Bizottság 2008. december 10-én jelentést2 fogadott el a 2004/38/EK irányelv 
alkalmazásáról. A jelentés rámutatott, hogy a harmadik országból származó családtagok a 
beutazóvízum igénylésekor gyakran nehézségekbe ütköznek. 

Következtetések

Az irányelv helyes átültetése és végrehajtása, valamint a vízumeljárásnak a közösségi jog által 
biztosított jogokkal való összhangba hozatala a tagállamok felelőssége. A Bizottság szorosan 
együttműködik a tagállamokkal annak biztosítása érdekében, hogy az irányelvet EU-szerte 
helyesen ültessék át és hajtsák végre. A Bizottság segítséget fog nyújtani a tagállamoknak 
azáltal, hogy 2009 első felében iránymutatásokat tesz közzé az átültetés vagy alkalmazás 
során problémásnak bizonyuló kérdésekről, például a beutazási vízumokról, hogy útmutatást 
adjon ezek megoldásához.
                                               
1 Lásd többek között a Bíróság C-503/03. sz. Bizottság kontra Spanyolország ügyben hozott, 

2006. január 31-i ítéletét (EBHT 2006., I-1097. o.).
2 Elérhető a http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0840:FIN:HU:PDF oldalon.
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