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Tárgy: A.M., lengyel állampolgár által benyújtott 1048/2009. számú petíció a petíció 
benyújtójának házastársa által huzamos tartózkodásra jogosító vízum iránt 
benyújtott kérelem lengyel hatóságok általi elutasításáról

1. A petíció összefoglalása

 A petíció benyújtójának házastársa, aki Trinidad és Tobagóból származik, de az Egyesült 
Államokban rendelkezik állandó lakóhellyel, nem utazhat be Németországba, mert korábban 
megsértette a vízumszabályokat. A petíció benyújtójának házastársa most huzamos 
tartózkodásra jogosító vízumot kérelmezett Lengyelországba, ahol a petíció benyújtójával 
együtt kíván tartózkodni, de a lengyel hatóságok a fentiekben említett körülmények miatt 
megtagadták a vízum megadását.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva 2009. november 11. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. február 19.

A petíció benyújtója Lengyelországban élő lengyel állampolgár, aki egy harmadik országbeli 
állampolgárral lépett házasságra. Ez utóbbi személy lengyelországi huzamos tartózkodásra 
jogosító vízum iránti kérelmét elutasították. Az említett házastárs 2008-ban schengeni 
vízumának lejártát követően még két hónapig a schengeni térségben maradt, így jelenleg 
2012-ig a német hatóságok által kiadott belépési tilalom alatt áll.
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A családegyesítési jogról szóló, 2003. szeptember 22-i 2003/86/EK tanácsi irányelv nem 
alkalmazandó uniós polgárokra, hanem csupán azon harmadik országbeli állampolgárokra, 
akik egy harmadik országbeli állampolgárságú családtagjukkal kapcsolatban kérelmezik a 
családegyesítést.

Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdése szerint az 
irányelv kizárólag azon uniós polgárokra alkalmazandó, akik az állampolgárságuktól eltérő 
tagállamba költöznek, vagy olyan tagállamban tartózkodnak, valamint az őket kísérő vagy 
hozzájuk csatlakozó családtagjaikra.

Ily módon a „szabad mozgáshoz való jogukkal nem élő” uniós polgárokra nem terjed ki a 
családegyesítési jogról szóló közösségi jogszabály hatálya, és a családegyesítés feltételeinek 
meghatározása továbbra is a nemzeti jog hatályát képezi.


