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Tárgy: S. I., máltai állampolgár által benyújtott 0482/2011. számú petíció egy uniós 
polgárral házasságot kötött harmadik országbeli állampolgár 
vízumkérelmének az Egyesült Királyság hatóságai általi elutasításáról

1. A petíció összefoglalása

Egy máltai állampolgár nigériai állampolgárságú férje annak ellenére nem kapott látogató 
vízumot – amelyre a 2004/38/EK irányelv értelmében jogosult volna –, hogy bemutatta 
menettérti repülőjegyét, és igazolta az egy hetes tartózkodását fedező 1000 GBP összeg 
meglétét.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. szeptember 12. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. március 16.

A petíció
A petíció benyújtója azzal kapcsolatban emel panaszt, hogy az Egyesült Királyság elutasította 
belépési vízum kiadását nigériai veje számára, aki uniós állampolgárságú családtagjaival 
együtt az Egyesült Királyságba kívánt utazni. Az Egyesült Királyság hatóságai arra alapozták 
a döntésüket, hogy az illető nem rendelkezett elegendő pénzeszközzel a tartózkodásához, és 
fennállt a kockázata, hogy nem tér vissza Máltára.

A Bizottság észrevételei
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 21. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy a 
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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 szerint az a tagállam, amelynek területén az EU 
állampolgára szabad mozgáshoz és szabad tartózkodáshoz való jogát gyakorolja, előírhatja az 
adott állampolgár harmadik országbeli családtagja számára, hogy rendelkezzen beutazási 
vízummal. 

Amint az Európai Unió Bírósága2 azt megerősítette, az ilyen családtagoknak nemcsak ahhoz 
van joguk, hogy belépjenek a tagállam területére, hanem ahhoz is, hogy e célból beutazási 
vízumot kapjanak. A tagállamoknak minden lehetőséget meg kell adniuk az érintett 
személyek számára, hogy a szükséges vízumokat megszerezhessék, és ezeket 
költségmentesen és a lehető leghamarabb, gyorsított eljárás keretében kell számukra 
kibocsátani.

Mivel ez a jog pusztán a családi kötelékből fakad, a fogadó tagállam előírhatja, hogy a 
beutazási vízumot kérő családtagok mutassák be érvényes útlevelüket és a családi kötelék 
igazolását. Semmilyen egyéb dokumentumot – így például szálláshely és elegendő forrás 
igazolását, meghívólevelet vagy visszaútra szóló jegyet – nem lehet kérni.

A beutazási vízum megszerzése mindazonáltal feltételekhez van kötve, mivel az uniós jog 
lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy megtiltsák egy uniós polgár családtagjának a 
területükre történő belépését, ha az illető a 2004/38/EK irányelv VI. fejezete értelmében a 
közrend, a közbiztonság vagy a közegészség előírásai tekintetében kockázatot jelent.

A Bizottsághoz 2011. április 4-én egyidejű panasz érkezett, közvetlenül a petíció 
benyújtójának családjától. A Bizottság 2011. május 30-án válaszolt, ismertetve az uniós jog 
fenti elemzését, és azt a tanácsot adva a panaszosoknak, hogy forduljanak a SOLVIT-hez, 
amely ebben a szakaszban a leghatékonyabb segítséget nyújtja. A Bizottság azt is felvetette, 
hogy amennyiben a probléma a SOLVIT útján nem rendeződik, vagy ha a petíció benyújtója a 
javasolt megoldást nem tartja elfogadhatónak, jogosult hivatalos panasszal élni az Európai 
Bizottságnál. A petíció benyújtójától további válasz nem érkezett, így az ügyet 2011. október 
7-én lezárták.

Következtetés
A Bizottság jogi elemzést küldött a petíció benyújtójának, és a probléma megoldásának 
leghatékonyabb módját javasolta.

                                               
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. április 30., 77. o.).

2 Lásd többek között a Bíróság C-503/03. sz. Bizottság kontra Spanyolország ügyben 2006. január 31-én 
hozott ítéletét (EBHT 2006., I-1097. o.).


