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Tárgy: Federico Filippini olasz állampolgár által benyújtott 0644/2011. számú 
petíció a tartózkodási engedélyeknek a 2004/38/EK irányelvnek megfelelő 
kiadásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója olasz állampolgár, aki perui állampolgárságú feleségével nemrégiben 
költözött Írországba munkavállalás céljából. A petíció benyújtója tiltakozik egy sor, az ír 
hatóságok által megkövetelt formaság ellen, amelyek feleslegesen korlátozzák és késleltetik 
az európai polgárok és családtagjaik számára a 2004. április 29-i, 2004/38/EK irányelv által 
biztosított szabad mozgást.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. október 17. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

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

A petíció benyújtója olasz állampolgár, aki azzal kapcsolatban emel panaszt, hogy perui 
felesége állítólag indokolatlanul hosszan tartó eljárással szembesült az uniós polgárok nem 
uniós állampolgárságú családtagjainak szóló ír beutazási vízum kiadásával kapcsolatban, és a 
tartózkodási kártya kérelmezéséhez szükségtelen dokumentumokat kellett benyújtania. Úgy 
véli, hogy az ír szabályok ellentétesek az uniós polgárok szabad mozgásáról szóló uniós 
joggal.

A Bizottság észrevételei
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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.

Ami a beutazási vízumokat illeti, 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. 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.

A tartózkodási kártya iránti kérelemhez csatolandó alátámasztó dokumentumok tekintetében 
az irányelv 10. cikkének (2) bekezdése állapítja meg azon dokumentumok kimerítő 
felsorolását, amelyeket a tagállamok a tartózkodási kártya kiadásához kérhetnek. Ez a 
rendelkezés jogi hatályt ad az irányelv (14) preambulumbekezdésében ismertetett alapelvnek, 
amely kimondja, hogy „[a]z illetékes hatóságok által […] a tartózkodási kártya kiállításához 
megkövetelt tanúsító iratokat átfogóan meg kell határozni, az eltérő igazgatási gyakorlatok és 
az olyan értelmezések elkerülése érdekében, amelyek indokolatlanul akadályozzák a 
tartózkodási jog uniós polgárok és családtagjaik általi gyakorlását.”

Az ír jog irányelvnek való megfelelésére irányuló értékelés folyamatában a Bizottság közölte 
aggályait az ír hatóságokkal, egyebek közt a fenti két kérdés átültetését illetően.

Az ír hatóságok 2011. február 21-én és április 13-án válaszoltak, és egyetértettek azzal, hogy 
az ír jog módosítására van szükség a fenti két kérdésnek való megfelelés érdekében. 

Következtetés

Az uniós jog fenti rendelkezéseinek az ír jog általi teljes körű tiszteletben tartását biztosítani 
hivatott módosítás az elfogadás végső lépésénél tart. Ennek elfogadása után a Bizottság 
ellenőrizni fogja, hogy a módosított ír szabályok megfelelnek-e az irányelvnek. 


