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Tárgy: S.S. brit állampolgár által benyújtott 0169/2010. számú petíció az Unió 
polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló,  2004. április 29-i 
2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezései 
végrehajtásának belga hatóságok általi elmulasztásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció brit állampolgárságú benyújtója kifogásolja azt az eljárásmódot, ahogyan a belga 
hatóságok kenyai állampolgárságú szülei nevében benyújtott vízumkérelmét kezelték. 
Rámutat, hogy az illetékes belga hatóságok a személyek határátlépésére irányadó szabályok 
közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében nem megfelelően jártak el, mivel figyelmen 
kívül hagyták az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkét, amely a családtagokra és azok jogaira vonatkozik. A 
petíció benyújtója ezért arra kéri az Európai Parlamentet, hogy lépjen fel a belga hatóságokkal 
szemben és biztosítsa, hogy azok tartsák be az uniós jogszabályok értelmében érvényben lévő 
rendelkezéseket. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. június 8. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. október 8.
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A Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló 810/2009/EK rendelet (HL L 243., 
2009.09.15.) megállapítja a tagállamok területén való átutazásra vagy bármely hat hónapos 
időszakot meg nem haladó tervezett tartózkodásra jogosító vízumok kiadására vonatkozó 
eljárásokat és feltételeket. 

A 2004/38/EK irányelv előírja, hogy „a tagállamok minden eszközt biztosítanak [az irányelv 
hatálya alá tartozó családtagok] számára a szükséges vízumok megszerzéséhez”, valamint a 
tanúsító iratok tekintetében egy uniós polgár családtagjának a vízum igénylésekor igazolnia 
kell, hogy az irányelv kedvezményezettje. Ennek értelmében igazolni kell az alábbiakat:

 annak az uniós polgárnak a személye, akitől a vízumkérelmező a jogokat származtathatja; 

 a vízumkérelmező milyen családi kapcsolatban áll (pl. házassági anyakönyvi kivonat, 
születési anyakönyvi kivonat, az eltartottság igazolása, személyazonossági okmány 
(útlevél)); és

 a vízumkérelmező egy uniós polgárt kísér vagy egy uniós polgárhoz csatlakozik (pl. annak 
bizonyítása, hogy az uniós polgár már a befogadó tagállamban tartózkodik, vagy annak 
igazolása, hogy az uniós polgár a befogadó tagállamba fog utazni).

Egy uniós polgárnak az irányelv hatálya alá tartozó családtagjától nem követelhetők az utazás 
céljával kapcsolatos egyéb dokumentumok és megélhetési eszközök. Ez abban is 
megnyilvánul, hogy a személyek ezen kategóriája mentesül a vízumkérelem bizonyos 
mezőinek kitöltése alól. 

A petíció lényegét tekintve figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a petíció benyújtója által 
felvázolt helyzet nem egészen világos: 
- ha csatlakozni kívánt szüleihez vagy együtt kívánt utazni szüleivel Belgiumba, ez esetben a 
szülők az irányelv hatálya alá tartoznak és részesülnek az ilyen körülmények esetén kínált 
minden könnyítésben, azonban
- ha a szülők önállóan kívántak Belgiumba utazni, ez esetben a szülők nem tartoznak az 
irányelv hatálya alá, és rájuk a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumot kérelmezők 
tekintetében alkalmazandó általános szabályok vonatkoznak.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV): 2011. szeptember 6.

A petíció benyújtója az Egyesült Királyságban élő brit állampolgár. Véleménye szerint szülei 
a 2004/38/EK irányelv 2. cikkében meghatározott családtagok közé tartoznak. Ennek alapján 
úgy véli, hogy Belgiumnak meg kell adnia szüleinek a schengeni vízumot a belga területre 
való belépéshez. 
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.
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A 2004/38/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdése értelmében az irányelvet kizárólag azon 
uniós polgárokra kell alkalmazni, akik olyan tagállamba költöznek, vagy olyan tagállamban 
tartózkodnak, amelynek nem állampolgárai, valamint az őket kísérő vagy hozzájuk csatlakozó 
családtagjaikra. 

Ez azt jelenti, hogy a petíció benyújtójának a szüleivel együtt kell utaznia Belgiumba (így a 
szülei „kísérik” őt, az említett irányelv 3. cikkében előírtak szerint). 

A 2. cikk (2) bekezdésének d) pontja a kedvezményezettek közé sorolja az „eltartott 
egyenesági” felmenőket is.

A 2004/38/EK irányelvre vonatkozó 2009. július 2-i iránymutatások (az Európai Bizottság 
közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 2.1.4. pont) tisztázták, hogy az 
„eltartott” családtag státusz bármilyen módon bizonyítható. 

Következtetés

A petícióban foglalt kevés információból úgy tűnik, hogy a kenyai szülőknek vízumért kell 
folyamodniuk a belga konzulátuson, ahol bizonyítaniuk kell a családi köteléket és azt, hogy a 
petíciót benyújtó egyesült királyságbeli személy „eltartottjai”. Ezenkívül együtt kell utazniuk 
a brit állampolgárral Belgiumba.


