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Tárgy: V. T. olasz állampolgár által benyújtott 1585/2010. számú petíció az Egyesült 
Királyságban biztosított európai uniós polgári jogairól  

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója olasz állampolgár, de az Egyesült Királyságban él és dolgozik. Fix állása 
van, és állandó tartózkodási engedéllyel rendelkezik. Amikor férje tanulmányai 
finanszírozását kérvényezte, az illetékes szerv első fokon elfogadta a kérelmet, de a 
határozatot később visszavonták azzal az indoklással, hogy a petíció benyújtója állandó 
tartózkodási helye az Egyesült Királyság. A hivatal egyesült királysági állampolgárként 
kezeli, nem pedig olyan uniós polgárként, aki az Egyesült Királyságban tartózkodik. Így a 
férje nem tarthat igényt a kérelmezett tanulmányi finanszírozásra. A petíció benyújtója szerint 
az indoklás nem helytálló, és ellentétes az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok 
területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK 
irányelvvel. A petíció benyújtója az Európai Parlament vizsgálatát kéri. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. április 1. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. június 10.

A petíció benyújtója, aki olasz állampolgárként 2001 óta az Egyesült Királyságban él és 
dolgozik, kifogásolja, hogy az Egyesült Királyság hatóságai azon az alapon utasították el férje 
szociális támogatás iránti kérelmét, hogy szerintük a petíció benyújtója nem szerzett huzamos 
tartózkodási jogot az Európai Unió polgárainak szabad mozgásáról szóló uniós jogszabály 
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értelmében, hanem „határozatlan idejű tartózkodási engedéllyel” rendelkezik.

A Bizottság észrevételei

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 21. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy a 
Szerződésekben és a végrehajtásuk érdekében 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. 

Az irányelv 24. cikkének (2) bekezdése alapján a tagállamok nem kötelesek a huzamos 
tartózkodási jog megszerzését megelőzően szociális segítséget nyújtani tanulmányok 
folytatásához, amely segítség tanulmányi ösztöndíjat vagy diákhitelt biztosít a 
munkavállalókon, önálló vállalkozókon, e jogállásukat megtartó személyeken és 
családtagjaikon kívüli személyeknek.

Mivel a petíció benyújtója az Egyesült Királyságban dolgozik, házastársa korlátozások nélkül 
jogosult az Egyesült Királyság szociális támogatására.

Következtetés

A Bizottság rendelkezésére bocsátott információ alapján az Egyesült Királyság szociális 
segítségnyújtására vonatkozó szabályai megfelelnek az uniós jognak. Mivel úgy tűnik, hogy a 
petíció benyújtójának ügye egyedi eset, amelyben a nemzeti hatóságok helytelenül 
alkalmazták az uniós szabályokat, a leghatékonyabb segítség az lehet, ha a SOLVIT-
hálózathoz fordul. A SOLVIT egy online problémamegoldó hálózat, amelyben az Európai 
Unió tagállamai együtt dolgoznak olyan problémák célszerű megoldása érdekében, amelyek a 
belső piacra vonatkozó jogszabályok hatóságok általi helytelen alkalmazásából fakadnak. A 
SOLVIT-központok a nemzeti közigazgatás részét képezik, a feladatuk pedig az, hogy rövid, 
10 hetes határidőn belül valódi megoldást találjanak valós problémákra. A SOLVIT 
szolgáltatásai díjmentesek. 

Amennyiben problémája megoldatlan marad, vagy ha a petíció benyújtója úgy véli, hogy a 
felajánlott megoldás elfogadhatatlan, jogosult az Európai Bizottságnál hivatalos panasszal1
élni. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm


