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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0657/2011 dėl šeimos susijungimo Vengrijoje, kurią pateikė 
Vengrijos pilietė Andrea Benhamed Djalali

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja yra Vengrijos pilietė, ištekėjusi už Alžyro piliečio. Kompetentingoms 
Vengrijos institucijoms sutuoktiniai pateikė keletą šeimos susijungimo prašymų, bet jie 
nebuvo patenkinti. Peticijos pateikėja prašo, kad būtų laikomasi Direktyvos 2004/38/EB.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. spalio 21 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gegužės 30 d.

„Peticijos pateikėja remiasi Direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių 
teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje. Tačiau minėta direktyva taikoma 
visiems ES piliečiams, gyvenantiems „kitoje“ valstybėje narėje. Šiuo atveju ši direktyva 
netaikoma, nes Vengrijos pilietė gyvena Vengrijoje.

Be to, Direktyva 2003/86/EB dėl teisės į šeimos susijungimą taikoma trečiųjų šalių piliečiams 
ir jų šeimos nariams, tačiau netaikoma ES piliečiams, kurie nori, kad jų šeimos nariai iš 
trečiųjų šalių gyventų su jais jų gimtojoje šalyje ES.

Kaip patikslinta Teismo sprendime Dereci, C-256/11 (58 punktas), direktyvos 2003/86 ir 
2004/38 netaikomos trečiųjų šalių piliečiams, kurie prašo suteikti teisę gyventi šalyje, kad 
galėtų prisijungti prie Sąjungos piliečių šeimos narių, kurie niekada nesinaudojo laisvo 
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judėjimo teise ir visada gyveno valstybėje narėje, kurios piliečiais jie yra.

Taip pat reikia pridurti, kad pagal minėtą sprendimą vienintelės aplinkybės, kad ES pilietis dėl 
ekonominių sumetimų arba norėdamas turėti neišskirtą šeimą Sąjungos teritorijoje pageidauja, 
kad jo šeimos nariai, kurie nėra ES piliečiai, gyventų su juo Sąjungos teritorijoje, savaime dar 
nepakanka nuspręsti, kad piliečiui turėtų būti taikomos Sutarties nuostatos dėl Sąjungos 
pilietybės, kaip jas aiškina Teismas.

Išvada

Komisija mano, kad peticijos pateikėjai negali būti taikomos nei minėtų direktyvų nuostatos, 
nei Sutarties nuostatos dėl Sąjungos pilietybės, nes aprašytoje padėtyje nenustatyta jokių 
veiksnių, pagal kuriuos būtų galima atvejį priskirti Sąjungos teisės aktuose numatytai 
padėčiai.“


