
CM\810965HU.doc PE440.059v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

25.3.2010

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Dimitri Tchernitchenko, francia állampolgár által benyújtott 1092/2009. számú 
petíció édesanyja, egy ukrán állampolgár számára egy hosszú távú tartózkodásra 
jogosító vízum kiadásának a francia hatóságok részéről történő elutasításáról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója – aki francia állampolgár – úgy véli, hogy a kijevi Francia Konzulátus 
határozata, miszerint elutasítja édesanyja (aki ukrán állampolgár) hosszú távú tartózkodásra 
jogosító vízum iránti kérelmét, sérti a családegyesítésről szóló jogszabályokat. A petíció 
benyújtója kifejti, hogy édesanyja egy francia állampolgár családtagjaként már minden 
szükséges lépést megtett a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum megszerzése érdekében, 
azonban nem tudta Franciaországban kivárni az eljárás végét, mivel családi okokból 2003-ban 
kénytelen volt visszatérni Ukrajnába. A petíció benyújtója szerint 70 éves édesanyja jelenleg 
egyedül tartózkodik Kijevben. A Francia Konzulátus határozatával szemben 2009. március 
16-án fellebbezett, válasz azonban még érkezett.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. november 19. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.

A petíció benyújtója Franciaországban lakóhellyel rendelkező francia állampolgár.  
Édesanyja, aki ukrán állampolgár, hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum iránti kérelmet 
nyújtott be, hogy fiához csatlakozzon, kérelmét azonban elutasították. A petíció benyújtója ezt 
a családegyesítéshez való joga megsértésének tekinti.
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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 irányelv – 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. 

Ennélfogva a „nem mozgó” uniós polgárok nem tartoznak a családegyesítésről szóló 
közösségi jogszabályok hatálya alá, a családegyesítésre vonatkozó feltételek pedig továbbra is 
a nemzeti jogi kérdést képeznek.

Meg kell jegyezni, hogy a tagállamok még a 2003/86/EK irányelv alkalmazandósága esetén is 
szabadon határozzák meg az említett irányelv értelmében, hogy engedélyezik-e vagy sem az 
eltartott szülők területükre történő belépését és ott tartózkodását (a 4. cikk (2) bekezdésének 
a) pontjában szereplő választható záradék).


