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Tárgy: Eglantina Kazanxhi, olasz állampolgár által benyújtott 1224/2009. számú 
petíció a 2004/38/EK irányelv olasz hatóságok általi alkalmazásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója panaszt tesz amiatt, hogy egyik albán családtagját az olasz hatóságok 
kiutasították Olaszországból, mert nem kérvényezte tartózkodási engedélye 
meghosszabbítását. Az albániai olasz nagykövetség később a petíció benyújtójának 
olaszországi családegyesítési kérelmét is elutasította. A petíció benyújtója úgy véli, hogy 
Olaszország nem tartja be az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén 
történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv 
rendelkezéseit. A petíció benyújtója az Európai Parlament segítségét kéri. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. december 4. 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 – aki olasz állampolgár – panaszt tesz amiatt, hogy egyik albán 
családtagját az olasz hatóságok kiutasították Olaszországból, valamint amiatt, hogy az ezt 
követő olaszországi családegyesítési kérelmét elutasították. A petíció benyújtója úgy véli, 
hogy ez a 2004/38/EK irányelv megsértését jelenti. 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 21. cikke előírja, hogy a Szerződésekben és a 
végrehajtásukra hozott intézkedésekben megállapított korlátozásokkal és feltételekkel minden 
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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 3. cikke értelmében az irányelvet kizárólag azon uniós polgárokra kell 
alkalmazni, akik olyan tagállamba költöznek, vagy olyan tagállamban tartózkodnak, 
amelynek nem állampolgárai, valamint az őket kísérő vagy hozzájuk csatlakozó 
családtagjaikra. Azon uniós polgárokra, akik más tagállamban való tartózkodásuk után 
visszatérnek származási tagállamukba a személyek szabad mozgására vonatkozó szabályok 
szintén vonatkoznak. 

A rendelkezésre bocsátott információ alapján a szóban forgó ügy nem tartozik a szabad 
mozgásról és tartózkodásról szóló uniós jog hatálya alá. Ennélfogva az a családtag, aki 
harmadik ország állampolgára nem jogosult élvezni azokat a jogokat, amelyeket a szabad 
mozgáshoz való jogukat gyakorló uniós polgárok számára biztosítanak.

A petíció benyújtója továbbá panaszt tesz a Schengeni Információs Rendszerben (SIS) történt 
állítólagos figyelmeztető jelzés kiadásáért. A Schengeni Egyezmény rendelkezéseivel és a 
kapcsolódó nemzeti jogi rendelkezésekkel összhangban a tagállamok feladata a figyelmeztető 
jelzések kiadása a SIS-ben (Schengeni Egyezmény 92. és 108. cikke). A figyelmeztető jelzést 
kiadó tagállam határozza meg, hogy az ügy jelentősége indokolja-e figyelmeztető jelzés 
bevitelét a SIS-be (a Schengeni Egyezmény 94. cikke). Meg kell állapítani, hogy az Európai 
Bizottságnak nincs hozzáférése a SIS-ben tárolt adatokhoz. 

Bárki, aki úgy véli, hogy a Schengeni Információs Rendszer esetleg vele kapcsolatos 
információt tartalmaz (ideértve a SIS-ben bejegyzett figyelmeztetés miatt elutasított 
vízumkérelem esetét is) hozzáférést kérhet az ebben a rendszerben vele kapcsolatban 
feldolgozott információkhoz. Az érintett személy – e jogának gyakorlása érdekében –
felveheti a kapcsolatot az általa kiválasztott schengeni állammal (a Schengeni Megállapodás 
végrehajtásáról szóló egyezmény 109. cikke). Az ilyen személyes információhoz való 
hozzáférés megtagadható, ha a közérdek úgy kívánja meg, különösen abban az esetben, ha az 
ilyen jellegű adatok kiadása bűncselekmény megelőzését vagy kivizsgálását akadályozhatja.

Mindenkinek jogában áll a személyére vonatkozó téves ténybeli adatokat a SIS rendszerben 
kijavíttatni, illetve a jogszerűtlenül tárolt adatokat töröltetni (a Schengeni Megállapodás 
végrehajtásáról szóló egyezmény 110. cikke). E célból először az adatok beviteléért felelős 
nemzeti hatóságot vagy nemzeti adatvédelmi hatóságot kell felkeresni. Csak a figyelmeztető
jelzést kiadó schengeni állam jogosult arra, hogy a SIS rendszerben az általa bevitt adatokat 
módosítsa, kiegészítse, javítsa vagy törölje (a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló 
egyezmény 106. cikke).

Az adatszolgáltatás rendezésének módja országonként változik. Olaszországi 
kapcsolattartóink a következő testületet javasolják felkeresni további információkért:

Ministero dell'Interno,
Ufficio Coordinamento e Pianificazione FF.PP. Tel.+39.0646540801/2/3/4/5
Div. N.SIS Fax.+39.0646540950
via Torre di Mezzavia, 9, 00173 Roma.
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Megjegyzendő, hogy az említett SIS II. rendelet a jövőbeni SIS II. rendszerre vonatkozik, 
amely egy későbbi szakaszban, a fejlesztések és tesztelések befejeztével a SIS-t hivatott 
felváltani.


