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Tárgy: Luca Becchetti és Nenita Pandong olasz állampolgárok által benyújtott 
1461/2009. számú petíció az Unió polgárainak és családtagjaiknak a 
tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való 
jogáról szóló 2004/38/EGK irányelvről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója amiatt tiltakozik, hogy a manillai olasz nagykövetség megtagadta, hogy 
vízumot állítson ki felesége nővére részére, jelezve, hogy erre magyarázatot sem kapott. 
Kifejti, hogy ez a 2004/38/EGK irányelv megsértésének minősül, tekintve, hogy házastársa 
olasz. Ennek megfelelően az ügy kivizsgálását kéri az Európai Parlamenttől.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. január 25. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

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

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 21. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy a 
Szerződésekben és a végrehajtásukra hozott intézkedésekben megállapított korlátozásokkal és 
feltételekkel minden uniós polgárnak joga van a tagállamok területén való szabad mozgáshoz 
és tartózkodáshoz. Az alkalmazandó korlátozásokat és feltételeket a 2004/38/EK irányelv 
tartalmazza.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:229:0012:0018:EN:PDF

Az irányelv 3. cikke értelmében az irányelvet kizárólag azon uniós polgárokra kell 
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alkalmazni, akik olyan tagállamba költöznek, vagy olyan tagállamban tartózkodnak, 
amelynek nem állampolgárai, valamint az őket kísérő vagy hozzájuk csatlakozó 
családtagjaikra. Az állampolgárságuk szerinti tagállamban tartózkodó uniós polgárok 
általában nem használják ki a személyek szabad mozgásáról szóló uniós jog által biztosított 
jogok előnyét.  Mindazonáltal, azon uniós polgárokra, akik más tagállamban való 
tartózkodásuk után visszatérnek származási tagállamukba, a személyek szabad mozgására 
vonatkozó szabályok szintén vonatkoznak.

Semmi nem utal arra, hogy a petíció benyújtójának felesége és annak nővére a szabad 
mozgásra és tartózkodásra vonatkozó uniós jog által meghatározott helyzetben lenne (mivel 
mindketten olasz állampolgárságúak és Olaszországban tartózkodnak); őket ennélfogva nem 
illetik meg azok a jogok, amelyeket azon uniós polgároknak biztosítanak, akik éltek a 
jogaikkal és más tagállamba költöztek (pl. a tagállamok azon kötelezettsége, hogy 
megindokolják, miért tagadják meg a vízum kiállítását egy olyan családtag kérelmére, aki egy 
harmadik állam állampolgára).

Ezért a rövidtávú tartózkodásra jogosító vízum kibocsátására vonatkozó feltételek és eljárások 
általános uniós szabályai alkalmazandók.  A jelenlegi szabályok (a Közös Konzuli Utasítás, 
(CCI)) nem kívánják meg a tagállamoktól annak megindokolását, miért tagadták meg a vízum 
kiállítását, vagy hogy lehetőséget adjanak az érintett személynek a kedvezőtlen döntés elleni 
fellebbezésre.  A Vízumkódex1 (32. cikk), amely 2010. április 5-től alkalmazandó (hatályon 
kívül helyezve a CCI-t), közös szabályokat vezet be az elutasítások közlésére és indokolására 
vonatkozóan, valamint fellebbezési jogot biztosít az érintett személynek (az ilyen 
fellebbezésekre a nemzeti jogszabályoknak kell vonatkozniuk).

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 810/2009/EK rendelete a Közösségi Vízumkódex 
létrehozásáról (vízumkódex), HL L 244., 2009.9.15., 1. o.


