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Tárgy: R. L., albán állampolgár által benyújtott 0436/2009. számú petíció a 
családegyesítési jogról szóló 2003/86/EK tanácsi irányelv rendelkezéseinek az 
olasz hatóságok általi állítólagos be nem tartásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy a családegyesítésről szóló olasz törvény (a 2002. évi 189. 
Bossi-Fini-törvény) ellentmondásban áll a családegyesítési jogról szóló 2003/86/EK tanácsi 
irányelv szellemével és tartalmával. A petíció benyújtója az irányelv 4. cikkének (2) 
bekezdésére hivatkozik, amely szerint a tagállamok engedélyezhetik a családegyesítő vagy 
házastársa első fokú egyenes ági felmenő rokonainak beutazását és tartózkodását, amennyiben 
az ő eltartottjai, és a származás szerinti országban nem részesülnek megfelelő családi 
támogatásban. A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy vizsgálja meg a 
kérdést.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. június 26. 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 a családegyesítési jogról szóló 2003/86/EK irányelv olaszországi 
végrehajtásával kapcsolatos kérdéseket vet fel. A petíció benyújtója konkrétan az olasz 
törvénynek a családegyesítési irányelv 4. cikke (2) bekezdésével való 
összeegyeztethetőségére utal. 
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A 2003/86/EK irányelvet a 2007. január 8-i 5. sz. olasz jogalkotási rendelet és végül a 2008. 
október 3-i 160. sz. olasz jogalkotási rendelet ültette át, amelyek az 1998. július 25-i 286. sz. 
olasz jogalkotási rendeletet módosítják (Testo Unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero [A külföldi személyek 
bevándorlására és jogállására vonatkozó, egységes szerkezetbe foglalt rendelkezések]).

A petíció benyújtója a családegyesítési jogról szóló 2003/86/EK irányelv 4. cikke (2) 
bekezdésének a) pontjára hivatkozik, amely a következőképpen szól:

2. A tagállamok – ezen irányelv értelmében és a IV. fejezetben megállapított feltételeknek 
való megfelelésre is figyelemmel – törvény vagy rendelet útján a következő családtagok 
beutazását és tartózkodását engedélyezhetik:

a) a családegyesítő vagy házastársa első fokú egyenes ági felmenő rokonai, amennyiben 
az ő eltartottjai, és a származás szerinti országban nem részesülnek megfelelő családi 
támogatásban;

E rendelkezés szerint a tagállamok a családmag mellett a családtagok közé sorolhatják a 
családegyesítő eltartott szüleit is, „a IV. fejezetben megállapított feltételeknek való 
megfelelésre is figyelemmel”. Ebből következik, hogy amennyiben a tagállamok e lehetőség 
megadása mellett döntenek, az irányelv által megállapított általános feltételeket kell 
alkalmazni.
Olaszország úgy határozott, hogy él ezzel a lehetőséggel. A 2008. november 5-én hatályba 
lépett, 2008. október 3-i 160. sz. olasz jogalkotási rendelet 1. cikke (a) bekezdésének d) 
pontja a következőképpen szól:

„Külföldi személy az alábbi családtagok esetében kérhet családegyesítést:

d) eltartott szülők, amennyiben nem él másik gyermekük a származás szerinti országban,
vagy a 65 év feletti szülők esetében, amennyiben a többi gyermekük súlyos, 
dokumentumokkal igazolt egészségügyi okokból nem képes eltartani őket.”

Összefoglalva, ez a rendelkezés azokra az első fokú egyenes ági felmenő rokonokra 
vonatkozik, akiknek a származás szerinti országban nincs másik fiú/lány gyermekük, vagy 
ha már elmúltak 65 évesek, a többi fiú/lány gyermekük súlyos, dokumentumokkal igazolt 
egészségügyi okokból nem képes támogatni őket.

A tagállamoknak a szóban forgó opcionális rendelkezés átültetésére vonatkozó mérlegelési 
jogkörére tekintettel, a Bizottság úgy véli, hogy a 2008. október 3-i 160. sz. olasz jogalkotási 
rendelet 1. cikke (a) bekezdésének d) pontja nem ellentétes a családegyesítési jogról szóló 
2003/86/EK irányelv 4. cikke (2) bekezdésének a) pontjával.


