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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: - Hans-Peter Schneider, német állampolgár által benyújtott 1172/2007 
számú petíció egyrészt a külföldi állampolgárokra vonatkozó német 
jogszabályok, másrészt pedig az Alapjogi Charta, az EEJE és a 
családegyesítési jogról szóló 2003/86/EK irányelv közötti összhang 
hiányáról

- Eliert Marks, német állampolgár által benyújtott 0916/2008. számú 
petíció a családegyesítésről

1. A petíciók összefoglalása

A 1172/2007. számú petíció
A petíció benyújtója szerint az európai jogszabályok átültetése és a bevándorlási jogszabályok 
módosítása során a Németországi Szövetségi Köztársaság tűrhetetlenül megsérti az alapvető 
jogokat, és különösen az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai 
egyezményt (EEJE) és a 2003/86/EK irányelvet. Véleménye szerint a megkülönböztetésre 
nyelvi előírások (egyenlőtlen bánásmód) és etnikai vagy szociális háttér alapján kerül sor, és 
kifejti, hogy pl. a koreai származású házastársaknak nem kell bizonyítaniuk, hogy jól 
beszélnek németül, míg a thaiföldieknek írásban kell ugyanezt igazolniuk. Nem érti, hogy 
miért előírás a nyelvtudás a házastársak újraegyesítése céljából kiadott vízumoknál, és 
foglalkoztatás céljából miért nem. Úgy véli, hogy a német hatóságok által megkívánt 
nyelvtudás előírt szintje (német A1 bizonyítvány) túl magas, és ezzel sérül a 2003/86/EK 
irányelv. A nyelvi kurzusokon való részvételhez szükséges erőforrások nem mindig állnak 
rendelkezésre a származás szerinti országban, és ily módon a házastársak újraegyesítése 
szükségtelenül hosszú ideig tartó késedelmet szenved. A nyelvtudás könnyebben 
megszerezhető a házastárs tartózkodási helye szerinti országban, családi környezeten belül. 
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Véleménye szerint az új szabályok sokkal inkább a kirekesztést, mintsem az integrációt 
segítik elő.

A 1172/2008. számú petíció
A petíció benyújtója 2007-ben ukrán nőt vett feleségül. Feleségével, mint egy család, 
Németországban szeretne élni. Erre azonban nincsen lehetőség, mert a német hatóságok nem 
hajlandóak a feleségének vízumot adni. Az Európai Parlament segítségét kéri, hogy a felesége 
minél hamarabb követhesse őt.

2. Elfogadhatóság

A 1172/2007. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. április 7. 
A 916/2008. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. november 20. 

Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint 
nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. október 26.

A petíciók

A petíció benyújtói Németországban élő német állampolgárok. Mindketten harmadik 
országbeli állampolgárral léptek házasságra, és mindkettejük esetében elutasították a 
családegyesítés céljából benyújtott vízum iránti kérelmüket.

Az egyik petíciót benyújtó személy azon a véleményen van, hogy a német bevándorlási 
törvény értelmében fennálló követelmény, miszerint egy bizonyos szintű nyelvtudás 
igazolására van szükség, sérti a családegyesítési jogról szóló 2003/86/EK irányelv1

rendelkezéseit.

Alkalmazandó közösségi jog

A családegyesítési jogról szóló, 2003. szeptember 22-i 2003/86/EK tanácsi irányelv 
egyáltalán nem vonatkozik uniós polgárokra, hanem kizárólag olyan harmadik országbeli 
állampolgárokra, akik egy harmadik országbeli családtaggal kapcsolatban kérnek 
családegyesítést.

Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv2 – 3. cikkének (1) bekezdése 
értelmében – kizárólag azon uniós polgárokra vonatkozik, akik olyan tagállamba költöznek, 
vagy olyan tagállamban tartózkodnak, amelynek nem állampolgárai, valamint az őket kísérő, 
vagy hozzájuk csatlakozó családtagjaikra. 

                                               
1 HL L 251., 2003.10.3., 12. o.
2 HL L 158., 2004.4.30., 77. o. 
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Ily módon a „nem mobilis” uniós polgárokra nem terjed ki a családegyesítésről szóló 
közösségi jogszabályok hatálya. A családegyesítéshez való esetleges joguk továbbra is a 
nemzeti jogszabályok hatálya alá tartozik.


