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Tárgy: Amedeo Intonti, olasz állampolgár által benyújtott 1114/2009. számú petíció 
az uniós polgárok családjához tartozó harmadik országok állampolgárainak 
kiadott vízumokra vonatkozó szabályok egyértelműsítéséről

1. A petíció összefoglalása

 A petíció benyújtója tájékoztatást kért az olasz hatóságoktól arra vonatkozóan, hogy mi a 
vízumkiadási eljárás menete egy olyan nem uniós polgár tekintetében, aki feleségének 
családtagja és Olaszországba kíván ellátogatni. Átláthatatlan és egymásnak ellentmondó 
válaszokat kapott, valamint több lehetséges indokból úgy véli, hogy megpróbálják 
félrevezetni.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. november. 23. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

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

Jelenleg a schengeni rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadására irányadó 
szabályokat a Közös Konzuli Utasítás (CCI) tartalmazza (HL C 326., 2005. 12.22. és HL L 
131., 2009.5.25.), azonban az említett utasításban mindössze egy konkrét hivatkozás szerepel 
a nyilvánosság számára nyújtandó tájékoztatásról – a VII. rész 1.8. pontjában –, amely 
kimondja, hogy „a nyilvánosság számára a tagállamok diplomáciai és konzuli képviseletein 
pontos tájékoztatást kell kifüggeszteni arról, hogyan lehet időpontot igényelni és a kérelmet 
benyújtani.” Ily módon az uniós jogszabályok nem kötelezik a tagállamokat megfelelő 
tájékoztatás rendelkezésre bocsátására.
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A Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló 810/2009/EK rendelet (HL L 243., 
2009.9.15.), amely egyebek mellett hatályon kívül helyezi a Közös Konzuli Utasítást, 2009. 
október 5-én lépett hatályba, és 2010. április 5-i hatállyal lesz alkalmazandó. A rendelet 
tartalmaz egy bizonyos cikket, amely felsorolja a nyilvánosság számára nyújtandó különféle 
információkat. A jogi rendelkezések alkalmazására vonatkozó operatív utasításokat a 
„Kézikönyv a konzuli képviseletek szervezéséről és a helyi schengeni együttműködésről” 
című dokumentum tartalmazza majd, amely egyebek mellett azon konkrét információkra is 
hivatkozik, amelyekkel a vízumkérelmezőket – akik egyben uniós polgárok családtagjai – el 
kell látni. A kézikönyvtervezet kidolgozása jelenleg folyik a szabályozási bizottsági eljárás 
keretében, és annak bizottsági határozattal történő elfogadására 2010 elején kerül sor.

A 2004/38/EK irányelv előírja, hogy „a tagállamok minden eszközt biztosítanak [az irányelv 
hatálya alá tartozó családtagok számára] a szükséges vízumok megszerzéséhez”, ugyanakkor 
nem tartalmaz konkrét hivatkozást arra vonatkozóan, hogy a tagállamok milyen tájékoztatást 
kötelesek nyújtani az érintett nyilvánosság számára. Ily módon, jóllehet nem szolgáltak 
elegendő tájékoztatással a nyilvánosság számára, nem állítható az olasz hatóságokról, hogy e 
tekintetben megsértették a közösségi szabályokat.

Ami a petíció vízumokhoz kapcsolódó tartalmát illeti, fel kívánjuk hívni a figyelmet arra, 
hogy a 2004/38/EK irányelv hatálya nem terjed ki az uniós polgárok azon családtagjaira, akik 
az uniós polgárhoz annak származási országában csatlakoznak (pl. egy moldovai 
állampolgárra, aki egy olasz állampolgár családtagjaként az Olaszországban élő olasz 
állampolgárhoz csatlakozik), ugyanakkor az irányelv hatálya kiterjed az uniós polgárok azon 
családtagjaira, akik az uniós polgárt elkísérik egy, az uniós polgár származási országától 
eltérő tagállamba irányuló utazásra (pl. egy moldovai állampolgárra, aki egy román 
állampolgár házastársaként elkíséri a román állampolgárt olaszországi útjára).


