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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Florencia Guillen, mexikói állampolgár által benyújtott 1068/2008. számú 
petíció egy határozatlan időre az Egyesült Királyság területére szóló 
tartózkodási engedély iránti kérelme elbírálásának túlzott időtartama –
jóllehet házastársa uniós polgár – miatt elszenvedett kellemetlenségekről 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója – aki mexikói állampolgár és görög férjével az Egyesült Királyságban él 
– kifogásolja, hogy az Egyesült Királyság belügyminisztériumának igen hosszú időt vett 
igénybe az általa benyújtott, az Egyesült Királyság területére vonatkozó letelepedési engedély 
iránti kérelem elbírálása. A petíció benyújtója szerint több mint nyolc hónapig nem utazhatott, 
és két ösztöndíjat is el kellett utasítania, amelyet a British Council és az AN magazin ítéltek 
oda számára, mivel nem kapott arra vonatkozóan semminemű tájékoztatást, hogy úti 
okmányait mikor kapja vissza. A petíció benyújtója úgy véli, hogy megkülönböztetés áldozata 
lett, mivel mexikói személyként olyan uniós polgár házastársa, aki nem brit állampolgár. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. december 16. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.

A petíció benyújtója – aki mexikói állampolgár és görög férjével az Egyesült Királyságban él 
– kifogásolja, hogy az egyesült királyságbeli hatóságok elmulasztották a tartózkodási kártya 
iránti kérelmére vonatkozó döntést a közösségi jogban előírt határidőn belül meghozni, 
valamint hogy nyolc hónapig visszatartották útlevelét.
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Az EK-Szerződés 18. 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 szóban forgó 
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 családtagok tartózkodáshoz való jogát a „Tartózkodási kártya uniós 
polgár családtagjai számára” elnevezésű dokumentum kiállításával kell igazolni, amelyet a 
kérelem benyújtásának napjától számított legfeljebb hat hónapon belül kell kiadni, amint azt 
az irányelv 10. cikkének (1) bekezdése előírja.

A 2004/38/EK irányelv rendelkezéseinek való megfelelés érdekében az Egyesült Királyság 
hatályba léptette a 2006. évi, bevándorlásról szóló (Európai Gazdasági Térség) rendeleteket. 

A 2006. évi rendeletek 17. sz. rendelete megfelelően ülteti át az irányelv 10. cikkét, előírva, 
hogy egy kérelem beérkezésekor a belügyminiszter azonnali hatállyal kiállítja a kérelmező 
számára a tartózkodási kártya iránti kérelemről szóló igazolást, a tartózkodási kártya 
kiadására pedig a kérelem és a dokumentumok benyújtásának napjától számított legfeljebb hat 
hónapon belül sor kerül.

Ami az úti okmányok visszatartását illeti, a tagállamok kötelesek ellenőrizni az úti okmányok 
eredetiségét. Ugyanakkor az az igazgatási gyakorlat, miszerint az eredeti úti okmányokat a 
tartózkodási kártya iránti kérelemre vonatkozó határozat meghozataláig visszatartják, 
indokolatlan akadálynak minősül az uniós polgárok és családtagjaik szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való joga szempontjából, és ellentétes a 2004/38/EK irányelvvel, mivel a 
szóban forgó úti okmányok az irányelv 4. cikkének (1) bekezdése, valamint 5. cikkének (1) 
bekezdése értelmében ahhoz szükségesek, hogy az érintett személyek egy másik tagállam 
területén gyakorolhassák a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való közösségi jogukat.

A petíció benyújtójának állításait egyben hivatalos panaszként is nyilvántartásba vették, és a 
Bizottság a szóban forgó ügyben fel fogja venni a kapcsolatot az egyesült királyságbeli 
hatóságokkal.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV): 2011. november 16.

A petíció benyújtói, uniós polgárok és családtagjaik kifogásolják, hogy az egyesült 
királyságbeli hatóságok nem bírálták el a tartózkodási okmányaikat a 2004/38/EK1 irányelv 
által az uniós jogban előírt határidőn belül. 

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 irányelv tartalmazza.

                                               
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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A 2004/38/EK irányelv az alábbi határidőket szabja meg a tartózkodási okmányok kiadására:

– nyilvántartásba vételi igazolás (uniós polgárok részére) – haladéktalanul ki kell adni (8. 
cikk (2) bekezdése)

– tartózkodási kártya (nem uniós családtagok) – hat hónapon belül ki kell adni (10. cikk (1) 
bekezdése)

– állandó tartózkodást igazoló dokumentum (uniós polgárok részére) – minél hamarabb ki 
kell adni (19. cikk (1) bekezdése)

– állandó tartózkodási igazolvány (nem uniós családtagok) – hat hónapon belül ki kell adni 
(20. cikk (1) bekezdése)

Annak érdekében, hogy teljesítse a 2004/38/EK irányelvben foglalt rendelkezéseket, az 
Egyesült Királyság hatályba léptette az Egyesült Királyságba (Európai Gazdasági Térségbe) 
irányuló bevándorlásról szóló, 2006. évi bevándorlási rendeleteket, amelyek megfelelő módon 
ültetik át az irányelvben említett határidőket..

Miután az Európai Bizottság  közbenjárt az egyesült királyságbeli hatóságoknál, a 
késedelmekkel kapcsolatos problémák megoldottnak látszanak.

Mivel több személytől is egyéni panasz érkezett arról, hogy az Egyesült Királyság késlekedve 
bocsátja ki a tartózkodási dokumentumokat, a Bizottság 2009. március 19-én felvette a 
kapcsolatot az egyesült királyságbeli hatóságokkal 

2009. május 27-én az egyesült királyságbeli hatóságok elismerték, hogy a kérelmezők 
késedelmet tapasztaltak a döntések kézhez vétele során, és elismerték a helyzet komolyságát.

A rendes szolgáltatási színvonal helyreállítása érdekében az Egyesült Királyság hatóságai 
elfogadtak egy tervet, amely többek között jelentős mértékben (több mint 400%-kal)
megemelte az uniós kérelmeket elbíráló tisztviselők számát, megvizsgálta és átalakította a 
tisztviselői képzési programot, valamint előírja a tisztviselők teljesítményének és a kérelmek 
feldolgozásának/a beérkező kérelmek érkeztetésének szorosabb nyomon követését.
A dokumentumoknak a folyamatban levő ügyekben való visszaszolgáltatásával kapcsolatos 
probléma kezelése céljából az egyesült királyságbeli hatóságok külön erre a célra létrehoztak 
egy e-mail címet és egy telefonvonalat azon ügyfelek részére, akik utazás céljából útlevelük 
10 munkanapon belüli visszaszolgáltatását kérik.

A 2009. július 29-e után benyújtott hiánytalan kérelmek tekintetében a megfelelő szolgáltatási 
színvonal biztosítását követően a Bizottság továbbra is szoros kapcsolatban van és 
együttműködik az Egyesült Királyság hatóságaival, hogy megbizonyosodjon afelől, hogy a 
korábban felhalmozódott kérelmeket szintén elbírálták.

2010. október 5-én az Egyesült Királyság hatóságai arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy a 
korábban felhalmozódott, függőben lévő ügyeket elbírálták, és hogy a hatóságok teljes 
mértékben az uniós jogban meghatározott határidőket betartva járnak el.

2011 februárjában a Bizottság levelet intézett azon 250 uniós polgárnak és családtagjaiknak, 
akik a Bizottságnál kifogásolták a késedelmeket, és tájékoztatta őket a fejleményekről. E 
levelekben arra kérték a panaszosokat, hogy négy héten belül jelezzék, hogy véleményük 
szerint továbbra is fennáll-e az uniós jog megsértése.
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Mivel nem érkezett arra utaló információkat, hogy az Egyesült Királyság hatóságai továbbra 
is megsértenék az uniós jog szerinti kötelezettségeiket, 2011 májusában valamennyi ügyet 
lezárták.

A Bizottság továbbra is figyelemmel kíséri a határidők egyesült királyságbeli hatóságok általi 
betartását, és adott esetben ennek megfelelően lép fel.


