
CM\800303HU.doc PE431.128v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

17.12.2009

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Benjamin Wilson, brit állampolgár által benyújtott 0750/2009. számú 
petíció a 2004/38/EK irányelvnek a dublini repülőtér bevándorlási tisztviselői 
által történő helytelen alkalmazásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki brit állampolgár és egy brit tartózkodási engedéllyel rendelkező, 
szingapúri nemzetiségű nővel kötött házasságot úgy véli, hogy a dublini reptéren az ír 
bevándorlási tisztviselők nem ismerik a 2004/38//EK irányelvet, illetve nem alkalmazzák azt. 
A petíció benyújtója kifejti, hogy ő és felesége rövid látogatásra utazott Írországba. A petíció 
benyújtójának állítása szerint a dublini reptéren az ír bevándorlási tisztviselők megkérték a 
feleségét, hogy álljon a nem EU-s állampolgároknak fenntartott sorba, hogy lepecsételjék az 
útlevelét.  A petíció benyújtója tájékoztatta az ír tisztviselőt és felettesét, hogy a fent említett 
irányelvnek megfelelően felesége útlevelét nem kell lepecsételni, azonban úgy tűnt, hogy a 
két tisztviselő nem ismeri ezeket a rendelkezéseket és csak akkor engedték át feleségét pecsét 
nélkül, amikor az Európai Bizottságnak benyújtandó panasszal fenyegetőzött. A petíció 
benyújtója kéri az Európai Parlamentet, hogy biztosítsa a 2004/38//EK irányelv 
rendelkezéseinek ismeretét, illetve annak megfelelő megerősítését minden tagállamban, 
továbbá tanácsolja egy „bevándorlási kézikönyv” létrehozását minden EU határon dolgozó 
tisztviselő számára.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. október 5. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. december 17.
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A petíció benyújtója – aki brit állampolgár – kifogásolja, hogy az ír bevándorlási tisztviselők 
állítólag jogszerűtlen bánásmódban részesítették a dublini repülőtéren. Az ír hatóságok 
beléptető bélyegzővel kívánták ellátni felesége útlevelét, azonban végül meggondolták 
magukat. A petíció benyújtója úgy véli, hogy az ír hatóságok faragatlanul viselkedtek, és jobb 
képzésben kéne részesülniük az ír és a közösségi jogszabályok terén.

Az EK-Szerződés 18. cikke kimondja, hogy az e szerződésben és a végrehajtására hozott 
intézkedésekben megállapított korlátozásokkal és feltételekkel minden uniós polgárnak joga 
van a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz. A vonatkozó 
korlátozásokat és feltételeket az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén 
történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv 
tartalmazza.

Az irányelv 5. cikkének (3) bekezdése kimondja, hogy a fogadó tagállam nem helyezhet el 
beléptető vagy kiléptető bélyegzőt azon családtagok útlevelében, akik nem valamelyik 
tagállam állampolgárai, ha bemutatják a 10. cikkben előírt tartózkodási kártyát.

Amint arra a petíció benyújtója is rávilágított, ezt a rendelkezést megfelelően ültették át az ír 
jogba, és a szóban forgó incidens a nemzeti és közösségi jog ír hatóságok általi helytelen 
alkalmazása szempontjából egyedi esetnek tűnik. 

Az uniós polgárokkal utazó harmadik országbeli állampolgárok jogosultak az uniós polgárok 
számára fenntartott sorok igénybevételére, az irányelv 24. cikkének (1) bekezdése alapján. A 
schengeni térségben ezt a jogot a Schengeni határ-ellenőrzési kódex1 9. cikke (2) 
bekezdésének a) pontja garantálja. A kódex Írországra nézve nem kötelező érvényű, és az 
ország annak alkalmazási körén kívül esik.

Ami a „bevándorlási kézikönyvet” és a bevándorlási tisztviselők feladatvégzését illeti, erre a 
területre vonatkozóan nem létezik alkalmazandó közösségi jogszabály. A schengeni 
tagállamok vonatkozásában 2006-ban elfogadták a határőröknek szóló gyakorlati 
kézikönyvet2. A kézikönyv többek között kimondja, hogy valamennyi utasnak joga van az 
ellenőrzés jellegével kapcsolatos tájékoztatáshoz, valamint a szakszerű, barátságos és udvarias 
bánásmódhoz, az alkalmazandó nemzetközi, közösségi és nemzeti jogszabályokkal 
összhangban. Írországra nézve ez sem kötelező érvényű, és az ország ismételten annak 
alkalmazási körén kívül esik.

A határellenőrzés működési szempontjait illetően a Bizottságnak nincs arra irányuló 
hatásköre, hogy közbenjárjon az ír hatóságoknál, mivel az az Európai Közösséget létrehozó 
szerződés 14. cikke egyes vonatkozásainak az Egyesült Királyságra és Írországra történő 
alkalmazásáról szóló 3. jegyzőkönyvből (1997) származtatható. Sajnálatos tény, hogy az ír 
bevándorlási tisztviselők állítólag hiányos ismeretekkel rendelkeznek az alkalmazandó 
közösségi jogszabályokról, azonban Írország feladata annak biztosítása, hogy bevándorlási 
tisztviselői ismerjék a nemzeti és közösségi jogszabályokat.
                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. március 15-i 562/2006/EK rendelete a személyek határátlépésére 

irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról, HL L 105., 
2006.4.13.

2 A Bizottság ajánlása a tagállamok illetékes hatóságai által a személyek határokon történő ellenőrzése során 
használandó közös „Határőrök gyakorlati kézikönyve (Schengeni kézikönyv)” létrehozásáról, (C (2006)5186 
végleges)
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