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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Ioannis Papaioannou, görög állampolgár által benyújtott 1192/2010. 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 Ír Köztársaság általi 
állítólagos be nem tartásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki az Egyesült Királyságban él, házasságot kötött egy orosz 
állampolgárságú nővel, aki rendelkezik a brit belügyminisztériumhoz (Home Office) tartozó 
bevándorlási hatóság (Border Agency) által kiadott tartózkodási engedéllyel. A házaspár 
Írországba szeretne utazni, de az Ír Köztársaság nagykövetségének honlapján közzétett 
tájékoztatás alapján házastársának vízumra van szüksége ahhoz, hogy beléphessen az Ír 
Köztársaság területére. A petíció benyújtója szerint ez ellentétes 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 5. 
cikkének (2) bekezdésével. Az említett rendelkezés értelmében: „Azoktól a családtagoktól, 
akik nem valamelyik tagállam állampolgárai, csak az 539/2001/EK rendelettel vagy adott 
esetben a nemzeti joggal összhangban kérhető beutazási vízum. Ezen irányelv alkalmazásában 
a 10. cikkben előírt érvényes tartózkodási kártya birtoklása mentesíti e családtagot a 
vízumkötelezettség alól”.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. január 17. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 30.

A petíció benyújtója, aki görög állampolgár és orosz állampolgárságú házastársával az 
Egyesült Királyságban él, azzal a panasszal él, hogy az ír jogszabályok nincsenek 
összhangban az irányelv 5. cikkének (2) bekezdésével, mivel nem mentesítik a tartózkodási 
kártya birtokosát a vízumkövetelmények alól.

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. Az alkalmazandó korlátozásokat és feltételeket a 
2004/38/EK irányelv1 tartalmazza.

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.

Annak érdekében, hogy megfeleljen a 2004/38/EK irányelv rendelkezéseinek, Írország 
hatályba léptette az Európai Közösségekről szóló 2006. évi rendeleteket (2. sz. rendelet) (a 
személyek szabad mozgása). 

A 2006. évi rendeletek 4 (3) szabálya – a 2004. évi bevándorlási törvény (vízumok) 2006. évi 
rendeletének 3 (b) (iii) cikkével összefüggésben értelmezve – előírja, hogy annak a 
személynek, aki nem EGT-állampolgár, érvényes ír vízummal kell rendelkeznie ahhoz, hogy 
engedélyezzék számára a belépést Írországba, kivéve, ha a 2006. évi rendelet 7. szabálya 
alapján kiállított érvényes tartózkodási kártyával rendelkezik.

Miután felvették a kapcsolatot az ír hatóságokkal arról, hogy azok miként értelmezik az 
irányelv 5. cikkének (2) bekezdését, a Bizottság 2010. június 21-én levelet küldött az ír 
hatóságoknak, amelyben felsorolta a 2004/38/EK irányelv átültetésével kapcsolatos 
valamennyi problematikus kérdést. 2010. november 24-én Dublinban kétoldalú találkozót 
tartottak a megjelölt hiányosságok megvitatására és tisztására. A találkozó után 2011. február 
21-én az ír hatóságok elküldték a Bizottságnak hivatalos írásbeli megállapításaikat.

Válaszukban az ír hatóságok jelezték, hogy hajlandóak feloldani a vízumkorlátozást olyan 
személyek esetében, akik szabad mozgáshoz való jogot szereztek egy másik tagállam 
megfelelő hatóságai előtt. 

A 2004. évi bevándorlási törvény (vízumok) (2. sz.) 2009. évi rendeletét 2011. április 15-től 
kezdődő hatállyal visszavonta a 2004. évi bevándorlási törvény (vízumok) 2011. évi 
rendelete. A rendelet 3 (c) cikke immár mentesíti a vízumkövetelmények alól azokat a nem 
                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 2004/38/EK irányelve az Unió 

polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jogáról (HL L 158., 2004.4.30., 77. o.).  
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állampolgárokat, akik egy uniós polgár családtagjai, és rendelkeznek a 2004/38/EK irányelv 
10. cikkében „Tartózkodási kártya uniós polgár családtagjai számára” néven említett 
dokumentummal.

Következtetés

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy Írország immár teljes mértékben összhangban van a szabad 
mozgásról szóló 2004/38/EK uniós irányelvvel.


