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2004/38/EK irányelv Írország általi állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója rámutat arra, hogy lánya a zimbabwei ír konzulátuson vízumkérelmet 
nyújtott be, hogy édesapjához Írországba költözzön. Eredetileg a vízumkérelmet azzal az 
indoklással utasították vissza, hogy nem mellékelték hozzá az igazoló iratokat. Utólag a 
kérelmet elfogadták, azonban 15 USA-dollár illetéket róttak ki arra hivatkozva, hogy a 
kérelmet Dél-Afrikába kell küldeni. A dublini bevándorlási hivatal (INIS) a petíció 
benyújtójától számos pótlólagos iratot kért, valamint egy leellenőrizhető lakcímet. Annak 
ellenére, hogy a petíció benyújtója minden iratot benyújtott, lánya még mindig nem kapott 
vízumot. A petíció benyújtója úgy véli, hogy Írország nyíltan megsérti az Unió polgárainak és 
családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való 
jogáról szóló 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseit.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. január 30. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

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

A petíció benyújtója elpanaszolja azokat a problémákat, amelyeket a zimbabwei ír 
konzulátuson tapasztalt, amikor lánya számára írországi beutazási vízumot igényelt, és 
egyúttal kifogásolja a vízum késedelmes kiadását.
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Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 21. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy a 
Szerződésekben és a végrehajtásukra 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.

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 azt az Európai Unió Bírósága1 is megerősítette, e családtagoknak nemcsak 
ahhoz van joguk, hogy belépjenek a tagállam területére, hanem ahhoz is, hogy e célból 
megszerezzék a beutazáshoz szükséges vízumot. 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 beutazási vízum megszerzéséhez való jog ugyanakkor nem feltétel nélküli, mivel az uniós 
jog felhatalmazza a tagállamokat arra, hogy megtiltsák az uniós polgárok családtagjainak 
beutazását saját területükre, amennyiben a 2004/38/EK irányelv VI. fejezetének értelmében 
veszélyt jelentenek a közrenddel, közbiztonsággal vagy közegészséggel kapcsolatos 
követelményekre, illetve csalás vagy visszaélés, így például érdekházasság esetén.

A Bizottsághoz közvetlen panasz is érkezett a petíció benyújtójától. A Bizottság 2012. január 
12-i válaszában ismertette az uniós jog fenti elemzését, valamint a birtokában lévő 
információk alapján kifejtette, hogy miközben az ír szabályok helyesen ültették át az 
irányelvet, arra nincs garancia, hogy a jövőben nem fordulnak elő az uniós/nemzeti szabályok 
nemzeti hatóságok általi helytelen alkalmazásának egyedi esetei.

Következtetés

A petíció benyújtója 2012. február 28-án arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy a vízum 
kiadása csakugyan megtörtént. Ezért a Bizottság javasolni fogja a panasz lezárását. 

                                               
1 Lásd többek között a Bíróság C-503/03. sz. Bizottság kontra Spanyolország ügyben 

hozott 2006. január 31-i ítéletét (EBHT 2006., I-1097. o.) 


