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Tárgy: Silvia Hecker német állampolgár által benyújtott 1110/2011. számú petíció 
egyiptomi házastársa részére a német hatóságok által a vízum kiállításának 
megtagadásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a német hatóságok eddig megtagadták vízum kiállítását 
egyiptomi házastársa számára, akivel 2008-ban Egyiptomban kötött házasságot. A petíció 
benyújtója, aki élni kíván a házastárshoz költözés lehetőségével, és azzal, hogy egyiptomi 
házastársa ily módon állandó tartózkodási engedélyt kapjon Németországban, már panasszal 
fordult a Bundestag petíciós bizottságához. A Bundestag petíciós bizottsága azonban felhívta 
a figyelmet a panaszra, amelyet a petíció benyújtója és házastársa nyújtott be a berlini 
közigazgatási bírósághoz azt követően, hogy a német külügyminisztérium a vízumkérelmet 
elutasította, a bevándorlási szabályok kijátszása érdekében között házasság gyanújára 
hivatkozva. A petíció benyújtója úgy érzi, hogy megsértik a családhoz és a családi élethez 
fűződő alapvető jogait, anyagi helyzete pedig hosszú távon nem teszi lehetővé a számtalan 
látogatást Egyiptomba, ezért ügyében az Európai Parlament intézkedését kéri annak 
biztosítása érdekében, hogy Németország betartsa az Európai Unió e területen hatályos jogi 
aktusait.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. február 2. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. április 20.
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A családegyesítési jogról szóló 2003/86/EK irányelv hatálya alá a harmadik országok 
állampolgárai és családtagjaik tartoznak, így az nem alkalmazandó azokra az uniós 
polgárokra, akik szeretnék, ha Unión kívüli ország állampolgárságával rendelkező 
családtagjaik csatlakozhatnának hozzájuk. 

Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv azokra az uniós polgárokra 
vonatkozik, akik az állampolgárságuk szerinti tagállamtól eltérő tagállamba költöznek, vagy 
ilyen tagállamban tartózkodnak. Ezen irányelv értelmében csak azokat az uniós polgárokat 
illeti meg annak joga, hogy bármilyen állampolgárságú családtagjaik elkísérjék őket, akik a 
szabad mozgáshoz való jogukat gyakorolva másik tagállamba költöznek.

Következtetés

Mivel a petíció benyújtója uniós polgár, aki az állampolgársága szerinti tagállamban 
tartózkodik, vagyis nem gyakorolja a szabad mozgáshoz való jogát, nem áll rendelkezésre az 
ügyében alkalmazandó uniós jogszabály. 


