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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: M. L. spanyol állampolgár által benyújtott 0234/2011. 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 Spanyolország általi 
megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki egy nem uniós állampolgárságú személy házastársa, kifogásolja, 
hogy Spanyolország vízumhoz köti házastársa Spanyolország területére való belépését. A 
petíció benyújtója úgy véli, ez a követelmény sérti az Unió polgárainak és családtagjaiknak a 
tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. 
április 29-i 2004/38/EC európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikkének (2) bekezdését. A 
6. cikk (2) bekezdése, amely ugyanennek a cikknek az első bekezdésére hivatkozik, az uniós 
tagállami állampolgársággal nem rendelkező családtagoknak az uniós polgárokkal azonos 
jogokat biztosít: mindössze érvényes útlevelet ír elő számukra, amennyiben egy uniós polgárt 
kísérnek vagy hozzá csatlakoznak.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. május 31. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 6.

„A petíció benyújtója, aki spanyol állampolgár és egy harmadik ország állampolgárának 
házastársa azt állítja, hogy a Spanyol Királyság megsérti a 2004/38/EK irányelv 6. cikkének 
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(2) bekezdésében foglaltakat. A petíció benyújtójának véleménye szerint az említett irányelv 
alapján a tagállamok nem követelhetik meg az uniós polgárok családtagjaitól, akik egy 
harmadik ország állampolgárai, hogy rendelkezzenek beutazó vízummal.

A spanyol állampolgár helytelenül értelmezi a 2004/38/EK irányelv rendelkezéseit. 

Igaz ugyan, hogy az irányelv 6. cikke mindenféle formalitás és feltétel nélkül biztosítja az 
Unió polgárainak és családtagjaiknak a legfeljebb három hónapos tartózkodási jogot, az 5. 
cikk (2) bekezdése szerint azonban harmadik ország állampolgárainak, akik uniós állampolgár 
házastársai, esetlegesen beutazó vízumot kell igényelniük az 539/2001 számú rendelet, illetve 
adott esetben a nemzeti jog értelmében. 

Ami a 2004/38/EK irányelv 6. cikkét illeti, a spanyol jogszabályok összhangban vannak az 
uniós joggal.


