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Tárgy: Shina Memud Romániában élő nigériai állampolgár által benyújtott 1784/2008. 
számú petíció az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén 
történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK 
irányelv állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, egy román állampolgárral házasságot kötött nigériai állampolgár azt 
állítja, hogy az Egyesült Királyság romániai nagykövetsége két alkalommal is megtagadta tőle 
a vízumot, amikor román feleségéhez kívánt csatlakozni, aki az Egyesült Királyságban 
dolgozik és tanul. A petíció benyújtója szerint a brit hatóságok első válaszukban azt állították, 
hogy nem rendelkezik román tartózkodási engedéllyel, vagyis romániai tartózkodásra 
vonatkozó szándékát nem tudja igazolni. A petíció benyújtója kifejtette, hogy a román 
tartózkodási engedély beszerzését követően újból kérte a vízumot, azonban azt megint 
elutasították, és a brit hatóságok azt állították, hogy nem tudja kellően bizonyítani házassága 
valódiságát. A petíció benyújtója, aki azt állítja, hogy felesége terhes, és az ő sürgős 
támogatására szorul, kéri az Európai Parlamentet, hogy vizsgálja ki a 2004/38/EK irányelvnek 
az Egyesült Királyság általi lehetséges megsértését.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. április 3. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.

„A petíció benyújtója, egy román állampolgárral házasságot kötött nigériai állampolgár azt 
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kifogásolja, hogy az Egyesült Királyság hatóságai megsértették a 2004/38/EK irányelv1 által 
biztosított jogait, amikor megtagadták tőle a beutazási vízumot azon alapon, hogy szerintük 
érdekházasságot kötött és így nem mentesül a vízumkövetelmények alól.

A 2004/38/EK irányelv 5. cikkének (2) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében a 
tagállamok – amennyiben az EU állampolgárok az EU területén történő szabad mozgáshoz és 
letelepedéshez való jogukat gyakorolják – beutazási vízumot kérhetnek azoktól a 
családtagoktól, akik egy harmadik ország állampolgárai. Ahogy a Bíróság2 is megerősítette, 
ezeknek a családtagoknak nem csak ahhoz van joguk, hogy belépjenek a tagállam területére, 
hanem hogy e célból beutazási vízumot szerezzenek.

Mivel az irányelv alapján a beutazási vízum kibocsátásához való jog kizárólag a családi 
kapcsolatokból fakad, a befogadó tagállam kérheti a beutazási vízumért folyamadó 
családtagokat, hogy mutassák be érvényes útlevelüket és igazolják családi kapcsolataikat. 
Semmiféle egyéb dokumentum, mint pl. szállásfoglalás vagy megfelelő anyagi eszköz 
igazolása, meghívólevél vagy a visszaútra szóló jegy bemutatása nem kérhető. Ez nem gátolja 
a tagállamokat abban, hogy az irányelv 35. cikke értelmében vizsgálatot folytassanak, ha 
jogos kétség merül fel, hogy esetleg a harmadik országból származó érintett családtag 
érdekházasságban él. Az Egyesült Királyság hatóságai által támasztott azon követelmények, 
hogy bizonyítékkal szolgáljon a közte és a felesége között a házasság előtt fenntartott 
kapcsolatról, önmagában nem ellentétes a közösségi joggal.

Az irányelv 5. cikkének (2) bekezdése abban az esetben mentesíti a családtagokat a 
vízumkötelezettség alól, ha az irányelv 10. cikk szerint kiadott, érvényes tartózkodási 
kártyával rendelkeznek. Ilyen tartózkodási kártyát azonban azoknak az uniós polgároknak a 
családtagjai részére adják ki, akik gyakorolják szabad mozgáshoz való jogukat, és az 
állampolgárságuktól eltérő tagállamba költöznek. A petíció benyújtója nem rendelkezik ilyen 
tartózkodási kártyával, mivel a tartózkodási kártyáját a román állampolgárokkal való 
családegyesítésre vonatkozó román nemzeti jogszabályok alapján bocsátották ki.

A petíció benyújtójának panasza közvetlenül érkezett a Bizottsághoz, amely 2008. december 
10-én és 2009. február 23-án megvizsgálta a petíciót az alkalmazandó közösségi jog 
fényében. A Bizottság válaszában arra a következtetésre jutott, hogy az alkalmazandó 
közösségi jogszabályok bárminemű megsértésének hiányában nem rendelkezik hatáskörrel 
ahhoz, hogy beavatkozzon az ügybe vagy tovább foglalkozzon a panasszal.”

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió 

polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jogáról, HL L 158., 2004.4.30., 77. o.

2 Lásd – többek között – a Bíróság C-503/03. sz. Bizottság kontra Spanyolország ügyben 
hozott 2006. január 31-i ítéletét (EBHT 2006., I-1097. o.)


