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Tárgy:  L. G., német állampolgár által benyújtott 1443/2008. számú petíció a más 
állampolgársággal rendelkező első fokú rokonoknak járó uniós-orosz vízumról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint az EU és Oroszország között 2007. június 1-jén hatályba lépett, a 
vízumszabályok enyhítését célzó megállapodás megkülönböztető jellegű a más 
állampolgársággal rendelkező családtagokra nézve. Az ugyanolyan állampolgársággal 
rendelkező családtagok öt évre szóló, úgynevezett többszöri belépésre jogosító vízumért 
folyamodhatnak. A petíció benyújtója Németországban él, és német állampolgár. Édesanyja 
viszont Oroszországban él, és orosz állampolgár. A petíció benyújtójának édesanyja állapota 
miatt gyakran kell Oroszországba utaznia, hogy ellássa őt, amihez minden egyes esetben 
turistavízumot kell kérvényeznie. A petíció benyújtója kéri, hogy az EU és Oroszország 
közötti vízumokról szóló megállapodást úgy módosítsák, hogy az első fokú rokonok is 
kaphassanak többszöri beutazásra szóló vízumot annak érdekében, hogy bármikor 
Oroszországba utazhassanak.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 10. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 25.

A petíció benyújtója Németországban élő német állampolgár, akinek 86 éves édesanyja orosz 
állampolgár és Oroszországban él. A petíció benyújtója kifejti, hogy az EK és Oroszország 
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között létrejött vízumkönnyítési megállapodás öt évre szóló, többszöri belépésre jogosító 
schengeni vízumok kiadását írja elő azon orosz állampolgárok számára, akik házastársai vagy 
gyermekei egy uniós tagállamban jogszerűen tartózkodó orosz állampolgárnak.

A megállapodás ugyanakkor nem írja elő az Oroszországba történő többszöri belépésre 
jogosító vízum kiadását azon uniós polgárok számára, akik Oroszországban élő orosz 
állampolgárok házastársai vagy gyermekei. A petíció benyújtója szerint ez a helyzet 
megkülönböztetést jelent a nemzetközi családok tekintetében, és a vízumkönnyítési 
megállapodás újratárgyalására szólít fel annak érdekében, hogy konkrét könnyítéseket 
vezessenek be a különböző állampolgárságú közvetlen családtagok számára.

A petíció benyújtója ezenkívül emlékeztet arra, hogy korábbi petíciójára (a 766/2005. sz. 
petíció) válaszul a Bizottság közölte, hogy az EK és Oroszország közötti vízumkönnyítési 
megállapodás tartalmazni fogja a vonatkozó vízumszabályok enyhítését. A petíció benyújtója 
azonban azt állítja, hogy esetében nem történt semmiféle könnyítés.
Az EK és Oroszország közötti vízumkönnyítési megállapodás1 2007. június 1-jén lépett 
hatályba. A megállapodás célja, hogy kölcsönösen megkönnyítse a rövid idejű tartózkodásra 
jogosító vízumok kiadását (180 napos időszakonként legfeljebb 90 napra tervezett tartózkodás 
esetében) az Európai Unió polgárai és Oroszország állampolgárai számára.
A vízumeljárási díjat valamennyi vízumkérelmező tekintetében 35 EUR összegre 
csökkentették (6. cikk (1) bekezdés), míg az EK és Oroszország közötti vízumkönnyítési 
megállapodás hatálya alá nem tartozó uniós polgárok esetében az általános schengeni vízum 
díja 60 EUR, az orosz vízumeljárási díj pedig 60 EUR, 100 EUR vagy 140 EUR (attól 
függően, hogy a kérelmező hányszor szándékozik belépni az országba)2. Továbbá minden 
vízumkérelmet 10 napon belül el kell bírálni (7. cikk (1) bekezdés). 
Ezenkívül, a megállapodás értelmében bizonyos kategóriákba tartozó személyekre további 
könnyítések vonatkoznak. Ilyenformán az 5. cikk (1) bekezdése többszöri belépésre jogosító, 
legfeljebb öt évig érvényes vízum kiadását írja elő bizonyos kategóriákba tartozó személyek 
részére, ideértve a következőket:
„azon házastársak és 21. életévüket még be nem töltött vagy eltartott gyermekek (beleértve az 
örökbefogadottakat is) (…), akik az Európai Uniónak vagy az Orosz Föderációnak az Orosz 
Föderáció vagy a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó állampolgárát látogatják meg, 
a meglátogatott személy jogszerű tartózkodást biztosító engedélye érvényességének 
időtartamára korlátozott érvényességi időtartamra.”
Ez a rendelkezés egyrészről vonatkozik az Oroszországban jogszerűen tartózkodó, uniós 
polgár házastársukat vagy szüleiket meglátogató uniós polgárokra, másrészről azokra az orosz 
állampolgárokra, akik valamely uniós tagállamban jogszerűen tartózkodó, orosz állampolgár 
házastársukat vagy szüleiket látogatják meg. A petíció benyújtója, aki Oroszországban élő 
orosz állampolgár édesanyját látogatja, valóban nem tartozik a vízumkönnyítési megállapodás 
e konkrét rendelkezésének hatálya alá (függetlenül az életkorától).

A szerződő felek maguk határozzák meg, hogy megkönnyítik-e saját állampolgáraik 
                                               
1 Megállapodás az Európai Közösség és az Orosz Föderáció között, az Orosz Föderáció és az Európai Unió 
állampolgárai számára a rövid idejű tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről, az Európai 
Unió Hivatalos Lapja, L 129., 2007.5.17., 27. o., interneten elérhető a következő címen: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:129:0027:0034:EN:PDF.
2 Mivel az Egyesült Királyság és az Ír Köztársaság nem vesz részt a közös vízumpolitikában, e tagállamok 
polgáraira nem vonatkozik az EK és Oroszország között létrejött vízumkönnyítési megállapodás.
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családtagjai számára a vízumok kiadását, függetlenül a másik fél által alkalmazott 
gyakorlattól. Ennek megfelelően az orosz hatóságok szabadon kiadhatnak többszöri belépésre 
jogosító vízumot egy olyan uniós polgár számára, akinek a szülője Oroszországban élő orosz 
állampolgár, ám a fenti megállapodás nem kötelezi erre a hatóságokat.

Tekintettel erre a petícióra és olyan uniós polgároktól érkezett hasonló megkeresésekre, akik 
orosz állampolgárok családtagjai, az Európai Bizottság a fent említett vízumkönnyítési 
megállapodás által létrehozott EK-Oroszország vegyes bizottság keretében felhívja majd az 
orosz hatóságok figyelmét erre a kérdésre.


