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Tárgy: Sergei Chubov hontalan által benyújtott 0635/2008. számú petíció a német 
idegenrendészeti hatóságokkal úti okmány kiállításával kapcsolatban felmerült 
problémáiról

1. A petíció összefoglalása

A petíció korábbi Szovjetunióból származó benyújtója 1990 óta igényel menedékjogot és 
tartózkodik Németországban. 2008 januárjában a német hatóságok egy hónapra érvényes úti 
okmányt bocsátottak ki számára azt állítva, hogy a dokumentum feljogosítja tulajdonosát arra, 
hogy három hónapnál rövidebb távollét után belépjen Németországba. Ugyanakkor az úti 
okmányon az olvasható, hogy a petíció benyújtója megtűrt tartózkodási engedéllyel 
rendelkezik („Duldung”), ami annyit jelent, hogy Németországból való kitoloncolását 
elhalasztották. Ez a megjegyzés azt jelenti, hogy a személyek határátlépésére irányadó 
szabályok közösségi kódexének létrehozásáról szóló 2006. március 15-i 562/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (schengeni határkódex) 2. cikk (15) bekezdése értelmében, 
amelyben a menedékjog igénylése kivételként szerepel, a petíció benyújtójának nincs joga 
vízummentesen belépni a schengeni területre. Mivel a petíció benyújtója a német hatóságok 
állítását ellentmondásosnak találja, és mivel a számos uniós ország konzuli képviseletétől 
kapott tájékoztatás ellentmondásos, az Európai Parlamentet kéri az ügy kivizsgálására.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. október 16. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. május 11.



PE441.315v01-00 2/2 CM\816612HU.doc

HU

Az 1932/2006/EK tanácsi rendelettel módosított, a külső határok átlépésekor 
vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli 
állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK tanácsi rendelet 1. cikke (2) 
bekezdése második albekezdésének harmadik francia bekezdése kimondja, hogy 
vízummentesség vonatkozik a tagállamok egyikében tartózkodó menekültnek elismert és 
hontalan személyekre, valamint más olyan személyekre, akik egyik ország 
állampolgárságával sem rendelkeznek, és akik az említett tagállam által kibocsátott úti 
okmánnyal rendelkeznek.

Következésképpen általánosságban elmondható, hogy a petíció benyújtója számára hontalan 
személyként kiállított úti okmány feljogosítja őt arra, hogy éljen a többi uniós tagállamba 
irányuló, vízummentes utazás lehetőségével. 

Ugyanakkor az aktából az is kiderül, hogy a petíció benyújtójával szemben kitoloncolási 
végzést adtak ki, amelynek végrehajtását egy határozattal elhalasztották (Duldung – kivételes 
tartózkodási engedély, Bajorországra korlátozva), amit a hontalan személy számára kiállított 
úti okmányban is feltüntettek. A tagállamok kötelesek értesítést küldeni a Bizottságnak a 
harmadik országbeli állampolgárok számára kiállított valamennyi tartózkodási engedélyről, és 
ily módon arról, hogy melyek teszik lehetővé a szabad mozgást a belső határok nélküli 
schengeni térségben. Németország az 562/2006/EK rendelet (Schengeni határ-ellenőrzési 
kódex) 34. cikke értelmében arról értesítette a Bizottságot, hogy az ilyen „Duldung” nem 
érvényes a vízummentes belépésre. Ez annyit jelent, hogy a petíció benyújtója nem jogosult 
arra, hogy vízummentesen utazzon egy másik schengeni államba, amennyiben az említett 
„Duldung”-ot pecsételték úti okmányába.

Továbbá a német hatóságok két bejegyzést is szerepeltettek a petíció benyújtójának úti 
okmányában: az egyik kimondja, hogy jogosult a Németországba való visszatérésre, a másik 
pedig megállapítja, hogy ez az eshetőség nem áll fenn egyéb uniós tagállamba történő 
utazáskor. 

A három hónapot meghaladó tartózkodás feltételei és egyéb kapcsolódó intézkedések terén 
egyelőre részleges harmonizáció érvényesül uniós szinten. A tartózkodási engedélyek kiadása 
és annak feltételei továbbra is a tagállamok nemzeti hatáskörét képezik. Ezért a Bizottságnak 
nem áll módjában beavatkozni az ilyen jellegű kérdésekben, vagy értékelni a tagállami 
intézkedéseket. 

Azt tanácsoljuk a petíció benyújtójának, hogy lépjen kapcsolatba az illetékes német 
hatóságokkal az ügy további tisztázása érdekében, valamint a határozatuk elleni esetleges 
fellebbezés céljából, amennyiben arra a német jog lehetőséget biztosít.


