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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója magyar állampolgár, aki egy algériai állampolgárral kötött házasságot. A 
házaspár több alkalommal nyújtott be családegyesítés iránti kérelmet az illetékes magyar 
hatóságokhoz, amelyek minden egyes alkalommal elutasították azt. A petíció benyújtója kéri 
a 2004/38/EK irányelv tiszteletben tartását.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. október 21. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. május 30

A petíció benyújtója az Unió polgárainak és családtagjaiknak a szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelvre hivatkozik. A fent említett irányelv 
azonban azokra az uniós polgárokra vonatkozik, akik egy „másik” tagállamban élnek. Nem ez 
a helyzet áll fenn egy Magyarországon élő magyar nő esetében.

Ezenfelül a családegyesítésről szóló 2003/86/EK irányelv a harmadik országbeli 
állampolgárokra és családtagjaikra vonatkozik, és mint ilyen, nem vonatkozik azokra az uniós 
polgárokra, akik azt szeretnék, hogy uniós polgársággal nem rendelkező családtagjuk a 
hazájukban csatlakozzon hozzájuk. 
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Ahogyan azt a Bíróság a C-256/11. sz., Dereci-ügyben hozott ítéletének 58. pontjában 
megállapította, a 2003/86/EK irányelv és a 2004/38/EK irányelv nem alkalmazandó harmadik 
országok olyan állampolgáraira, akik azért kérnek tartózkodási jogot, hogy csatlakozzanak 
olyan uniós polgár családtagjaikhoz, akik a szabad mozgás jogát soha nem gyakorolták, és 
mindig annak a tagállamnak a területén tartózkodtak, amelynek állampolgárai. 

Hozzáteendő, hogy ugyanezen ítélet szerint pusztán az a tény, hogy gazdasági okokból vagy a 
családi egységnek az Unió területén történő fenntartása érdekében valamely tagállami 
állampolgár számára kívánatosnak tűnhet, ha családtagjai, akik nem rendelkeznek egyetlen 
tagállam állampolgárságával sem, vele együtt az Unió területén tartózkodhatnának, 
önmagában nem elegendő annak megállapításához, hogy a polgárra az uniós polgárságról 
szóló szerződésnek a Bíróság által értelmezett rendelkezéseit kellene alkalmazni.

Következtetés

A Bizottság véleménye szerint a petíció benyújtója nem hivatkozhat a fent említett irányelvek 
rendelkezéseire, sem az uniós polgárságról szóló szerződés rendelkezéseire, mivel a leírt 
helyzetben nincs jelen semmilyen kapcsoló elv valamely, az uniós jog által szabályozott 
helyzettel. 


