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Tárgy: Jingwa Joseph Tongwa, kameruni állampolgár által benyújtott 0612/2009. 
számú petíció az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok 
területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogára, valamint 
a harmadik országok állampolgárainak az Európai Unió területén történő 
tartózkodáshoz való jogára vonatkozó uniós jogszabályok német hatóságok 
általi állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki Kamerunból származik és egy brit állampolgárral kötött házasságot, 
kifogásolja, hogy a német hatóságok kiutasítással fenyegetik. A petíció benyújtója 
Németországban él, és ott végezte egyetemi tanulmányait (vegyészmérnök). Házasságkötését 
követően a petíció benyújtója eredménytelenül kérte az uniós jogszabályok szerinti jogainak 
elismerését, majd tarthatatlan munkaügyi helyzete miatt (négyévi munkanélküliség) felesége 
úgy döntött, elhagyja őt, és az Egyesült Királyságba költözik. A házasságot nem bontották fel, 
a német hatóságok azonban kiutasítással fenyegetik a petíció benyújtóját. Tekintettel arra, 
hogy ennek következtében fizikailag és lelkileg is kritikus helyzetbe került, a petíció 
benyújtója kéri az Európai Parlamentet, hogy foglalkozzon ügyével.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. szeptember 15. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. január 21.

A petíció benyújtója kameruni állampolgár, felesége pedig brit. Németországban él, és az 
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utóbbi négy évben munkanélküli volt. Felesége elhagyta a petíció benyújtóját, és 
visszaköltözött az Egyesült Királyságba.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 21. cikke kimondja, hogy az e Szerződésben 
és a végrehajtására hozott intézkedésekben megállapított korlátozásokkal és feltételekkel 
minden 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.

A harmadik országbeli családtagoknak a fogadó tagállamban történő tartózkodáshoz való joga 
elvben az elsődlegesen jogosult, szabad mozgáshoz való jogát gyakorló uniós polgárok 
tartózkodáshoz való jogából ered, így ez bizonytalanná válhat, ha az uniós polgárral fennálló 
kapcsolat megszűnik. Noha a jogalkotó számos védintézkedést határozott meg e 
bizonytalanság orvoslására, ebben az esetben láthatóan egyik sem érvényes.

Az irányelv 12. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az uniós polgár halála nem 
vonja maga után azon családtagjai tartózkodási jogának elvesztését, akik nem valamelyik 
tagállam állampolgárai (távozása azonban igen). Az irányelv 12 cikkének (3) bekezdése 
meghatározza, hogy az uniós polgárnak a fogadó tagállamból történő távozása nem vonja 
maga után gyermekei vagy a felügyeleti jogot gyakorló szülő tartózkodási jogának 
elvesztését, ha a gyermekek a fogadó tagállamban egy oktatási intézménybe tanulmányok 
folytatása céljából beiratkoztak1. A rendelkezésre álló információkból nem tűnik ki, hogy a 
petíció benyújtójának és az uniós polgárnak gyermekeik lennének, sem az, hogy felettük a 
petíció benyújtója gyakorol felügyeleti jogot. Az irányelv 13. cikke bizonyos feltételek mellett 
tartózkodási jogot határoz meg válás esetén. Ezek a feltételek a szóban forgó ügyben 
láthatóan nem teljesülnek.

Következtetés

Az ügy tényei alapján nem megalapozott az uniós jogra hivatkozni a petíció benyújtója javára. 
Ezért nem látszik indokoltnak az ügy folytatása.
"

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. január 13.

„A Bizottság hangsúlyozni kívánja első közleményében foglaltakat, miszerint a 2004/38/EK 
irányelv 12. cikke úgy rendelkezik, hogy az uniós állampolgár távozása után a tagállamok 
egyikének állampolgárságával sem rendelkező családtagjai csupán rendkívül korlátozott 
feltételek mellett tarthatják meg tartózkodási jogukat.
A petíció benyújtója rámutat arra, hogy 1995 és 2001 között együtt élt feleségével 
Németországban. Ugyanakkor az állandó tartózkodási jogot, amely ötéves törvényes 
tartózkodás után szerezhető meg, a 2004/38/EK irányelv állapította meg. Mivel a petíció 
benyújtójának házastársa már az irányelv 2006. június 30-i hatálybalépése előtt elhagyta 
Németországot, a petíció benyújtója nem felel meg az irányelv által az állandó tartózkodási 
                                               
1 Vö. a Bíróság 389/87. és 390/87. számú G. B. C. Echternach és A. Moritz kontra Minister van Onderwijs en 
Wetenschappen egyesített ügyekben 1989. március 15-én hozott ítéletével (EBHT 1989, 723. o.).



CM\853683HU.doc 3/3 PE438.303v02-00

HU

jog kapcsán előírt követelményeknek.

Az ügy tényállása alapján nem megalapozott az uniós jogra hivatkozni a petíció benyújtója 
javára. A Bizottság továbbra is úgy véli, hogy nem indokolt az ügy folytatása.”


