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vízumoknak az európai polgárok családtagjai részére történő kiadásának
feltételeiről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója – aki ír állampolgár – azt szeretné megtudni, hogy gyermekének, aki 
uniós polgár és a brit hatóságoktól állandó tartózkodási engedélyt kapott, szükséges-e vízumot 
igényelnie ahhoz, hogy Angliából más európai uniós tagállamokba utazhasson. Ő maga azt 
állítja, hogy a 2004/38/EK irányelv 5. cikkének (2) bekezdése értelmében ez elvileg nem 
szükséges. Csakhogy a francia hatóságok és a Londonban található európai nagykövetségek 
közül több is arról tájékoztatta, hogy az irányelv rendelkezései ellenére vízumra van szükség, 
még ha a szóban forgó személy egy európai polgár családtagjaként állandó tartózkodási 
engedéllyel rendelkezik is.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. március 10. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése alapján) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. szeptember 26.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a francia nagykövetség más uniós tagállamok 
nagykövetségeihez hasonlóan arra kötelezi egy uniós polgár harmadik országból származó 
családtagjait, hogy annak ellenére rendelkezzenek beutazóvízummal, hogy állandó 
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tartózkodási engedélyük van. A petíció benyújtója amiatt is panaszt tesz, hogy a kérelem 
benyújtásának időpontjától átlagosan 8 hétig tart, hogy időpontot kapjon.

A 2004/38/EK irányelv alapján a családtagok jogosultak elkísérni az uniós polgárt, illetve 
csatlakozni hozzá egy olyan tagállamban, amelynek az uniós polgár nem állampolgára. Ezt a 
jogot az uniós polgárral meglévő családi kapcsolatból származtatják.

Az irányelv 5. cikkének (2) bekezdésében előírtak szerint a tagállamok – amennyiben az 
uniós polgár gyakorolja a szabad mozgáshoz és a letelepedéshez való jogát a területén –
megkövetelhetik, hogy azon családtag, aki egy harmadik ország állampolgára, az 
539/2001/EK rendelettel vagy adott esetben a nemzeti joggal összhangban beutazóvízummal 
rendelkezzen . 

Az irányelv 5. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az irányelv 10. cikkében 
említett érvényes tartózkodási kártya birtoklása mentesíti az uniós polgár harmadik országból 
származó családtagját a vízumkövetelmény alól, amikor a családtag olyan tagállamba kíséri el 
az uniós polgárt vagy csatlakozik hozzá, amelynek az nem állampolgára.

Az irányelv 10. cikke szerint tartózkodási kártyát annak igazolása céljából állítanak ki a 
harmadik országból származó családtagok számára, hogy jogosultak három hónapnál 
hosszabb ideig tartózkodni a fogadó tagállamban.

Az irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében előírtak szerint azok a harmadik országból 
származó családtagok, akik folyamatosan öt évig jogszerűen tartózkodnak az uniós polgárral a 
befogadó tagállamban, huzamos tartózkodási jogot szereznek ott. Ezt a jogot az irányelv 20. 
cikke alapján kiállított huzamos tartózkodási kártya igazolja.

Mivel az irányelv 5. cikkének (2) bekezdése mentesíti a tartózkodási kártya birtokosát a 
vízumkövetelmények alól, a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a 20. cikk szerinti huzamos 
tartózkodási kártya birtokosa a fortiori mentesül a vízumkövetelmények alól.

Annak érdekében, hogy megfeleljen a 2004/38/EK irányelv rendelkezéseinek, Franciaország 
hatályba léptette a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról, valamint a menedékjogról szóló 
módosított kódexet (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).

A kódex R121-1. cikke megfelelően ülteti át az irányelv 5. cikkének (2) bekezdését annak 
biztosításával, hogy a harmadik országból származó családtagok mentesülnek a 
vízumkövetelmények alól, amennyiben rendelkeznek olyan dokumentummal, amely igazolja, 
hogy családi kapcsolatban állnak egy uniós polgárral. A huzamos tartózkodási kártya ilyen 
dokumentum. A huzamos tartózkodási kártya elfogadásának elutasítása a közösségi jog 
francia hatóságok által történő helytelen alkalmazása elszigetelt esetének tűnik.

A vízumeljárást illetően a tagállamoknak minden lehetőséget biztosítaniuk kell a harmadik
országból származó családtagok számára ahhoz, hogy megkapják a szükséges vízumokat, 
amelyeket a lehető leghamarabb, gyorsított eljárás alapján és ingyenesen kell kiállítani.

Egy olyan rendszer, amelyben 8 hétig tart, hogy a kérelmező időpontot kapjon, láthatóan 
ellentmond azon tagállami kötelezettségnek, hogy minden lehetőséget biztosítaniuk kell a 
harmadik országból származó családtagok számára ahhoz, hogy megkapják a szükséges 
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vízumokat, amelyeket a lehető leghamarabb és gyorsított eljárás alapján kell kiállítani.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. december 9.

2010. április 30-án a Bizottság kétoldalú találkozót tartott a francia hatóságokkal, amelyen 
megvitatták a 2004/38/EK irányelv franciaországi általános átültetésének és alkalmazásának a 
kérdéseit. 

Ebben az összefüggésben a Bizottság általános jelleggel felvetette azt a problémát, hogy 
egyes uniós polgárok harmadik országokból származó családtagjai csak hosszas várakozás 
után tudják vízumkérelmüket beadni. A francia hatóságok válasza szerint az ebbe a 
kategóriába tartozó családtagok közvetlenül is fordulhatnak a konzuli hivatalokhoz, 
vízumkérelmeik gyors intézését pedig külön pulttal is segítik. A francia hatóságok ellenőrizni 
fogják, hogy a konzulátusoknak és nagykövetségeknek rendelkezésükre állnak-e az 
ügyintézés elhúzódásának megakadályozását segítő utasítások.

2010. március 19-én a Bizottság határozatot fogadott el a vízumkérelmek feldolgozásáról és a 
kibocsátott vízumok módosításáról szóló kézikönyv létrehozásáról1. A kézikönyvet a közös 
vízumpolitikát folytató országok konzulátusainak szánják, és azok az operatív utasítások, 
legjobb gyakorlatok és ajánlások találhatók meg benne, amelyek alapján a hatóságoknak a 
vízumkérelmek feldolgozási szabályait alkalmazniuk kell. Az egyik fejezet, amelynek 
címzettjei az Európai Unió polgárai és azok családtagjai, valódi előrelépést jelent a 
kérdéskörben azzal, hogy bemutatja a szabad mozgásra vonatkozó uniós jogszabályok 
helytelen alkalmazásának leggyakrabban előforduló eseteit. 

                                               
1 COM(2010)1620 végleges.


