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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója olasz, gyerekkora óta belgiumi lakos és egy szenegáli állampolgárral 
kötött házasságot. A belga bevándorlási hatóságok megtagadják a belga területre történő
belépésre jogosító vízum kiadását férje számára. A petíció benyújtója azt állítja, hogy a 
családegyesítési vízum megszerzésében az okoz gondot, hogy ő olasz és belgiumi lakos, ami 
állampolgárság alapján történő hátrányos megkülönböztetés.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. június 15. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

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

„A petíció

A petíció benyújtója, aki Belgiumban született, de olasz állampolgár, 2008. április 4-én, 
Dakarban egy szenegáli állampolgárral kötött házasságot. A férjnek nehézségei adódtak, 
amikor vízumért folyamodott, hogy Belgiumban csatlakozhasson a feleségéhez, mivel a belga 
hatóságok nem vették nyilvántartásba a pár házasságát, és azt tanácsolták nekik, hogy a 
nyilvántartásba vételt Olaszországban tegyék meg. A petíció benyújtója szerint problémái 
abból adódnak, hogy míg olasz állampolgár, Belgiumban van a lakóhelye. 



PE429.624v01-00 2/2 CM\792210HU.doc

HU

A Bizottság észrevételei 

A Bizottság megállapítja, hogy ebben az ügyben a 2004/38/EK irányelvet kell alkalmazni. Az 
irányelv értelmében a családtagoknak joguk van az uniós polgárt kísérni vagy csatlakozni 
hozzá egy olyan tagállamban, amelynek az uniós polgár nem állampolgára. Ez a jog az uniós 
polgárral való családi kapcsolatból ered.

Az irányelv 5. cikkének (2) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében Belgium – ahol az 
uniós polgár az EU területén történő szabad mozgáshoz és letelepedéshez való jogát 
gyakorolja – az 539/2001/EK rendelettel összhangban beutazási vízumot kérhet azoktól a 
családtagoktól, akik egy harmadik ország állampolgárai. 

Amint azt az Európai Bíróság1 is megerősítette, ezeknek a családtagoknak nem csak ahhoz 
van joguk, hogy belépjenek a tagállam területére, hanem hogy e célból beutazási vízumot 
szerezzenek. A tagállamoknak minden eszközt biztosítaniuk kell e személyek számára a 
szükséges vízumok megszerzéséhez. Az ilyen vízumokat ingyenesen, a lehető legrövidebb 
időn belül, gyorsított eljárással kell kiadni.

A beutazási vízum megszerzéséhez való jog azonban feltételekhez kötött, mivel a közösségi 
jog lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy megtagadják egy uniós polgártól a beutazási 
vízumot csalás vagy joggal való visszaélés esetén vagy ha az érintett személy – a 2004/38/EK 
irányelv VI. fejezete értelmében – közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okokból 
kockázatot jelent.

A petícióból úgy tűnik, hogy a petíció benyújtójának házastársa által benyújtott 
vízumkérelmet azzal az indokkal utasították el, hogy a házasságot nem jegyezték be 
Olaszországban. Az irányelv nem ír elő ilyen további követelményeket, amelyek a szabad 
mozgás akadályának minősülhetnek.

2009. július 2-án a Bizottság iránymutatásokat fogadott el2 a 2004/38/EK irányelv jobb 
átültetése és alkalmazása érdekében. Ezek az iránymutatások egyértelművé teszik, hogy 
jóllehet nincsenek közösségi szabályok a házasságok tagállamok közötti elismerésére 
vonatkozóan, az irányelv alkalmazásában elvben el kell ismerni minden házasságot, amelyet a 
világon bárhol érvényesen kötöttek – ugyanakkor számos kritérium létezik a házasság 
érvényességének és céljának értékelésére.”

                                               
1 Lásd – többek között – a Bíróság C-503/03. sz. Bizottság kontra Spanyolország ügyben 2006. január 

31-án hozott ítéletét (EBHT 2006., I-1097. o.)
2 COM(2009)313 végleges


