
CM\907468HU.doc PE492.722v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

27.6.2012

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: O.D. litván állampolgár által benyújtott 0923/2011. számú petíció a 
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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója litván, férje pedig ukrán állampolgár. Mindkettőjük rendelkezik a 
gibraltári hatóságok által kiadott tartózkodási engedéllyel. A litván nagykövetség közölte a 
petíció benyújtójával, hogy férjének vízumra van szüksége a litvániai tartózkodáshoz. A 
petíció benyújtójának állítása szerint azonban férjének az Unió polgárainak és 
családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való 
jogáról szóló 38/2004/EK irányelv értelmében nem kell litvániai vízumot kérvényeznie. A 
petíció benyújtója az Európai Parlament magyarázatát kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. december 8. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. június 27.

Article 21(1) 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 
történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz. Az alkalmazandó korlátozásokat és feltételeket 
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a 2004/38/EK1 irányelv tartalmazza.

Amint azt az irányelv 3. cikkének (1) bekezdése is megállapítja, ez az irányelv kizárólag azon 
uniós polgárokra alkalmazandó, akik olyan tagállamba költöznek, vagy olyan tagállamban 
tartózkodnak, amelynek nem állampolgárai, valamint az őket kísérő vagy hozzájuk csatlakozó 
családtagjaikra. 

Az állampolgárságuk szerinti tagállamban tartózkodó uniós polgárok nem élvezhetik az olyan 
uniós polgároknak biztosított jogokat, akik a fenti jogukkal élve egy másik tagállamba 
költöztek. Ugyanakkor az Európai Bíróság ezen kedvezményes elbánást azokra az uniós 
polgárokra is kiterjesztette, akik miután éltek a szabad mozgáshoz való jogukkal és 
lakóhellyel rendelkeztek egy másik tagállamban2, visszatérnek saját tagállamukba.

Ezért úgy tűnik, hogy a petíció benyújtója olyan helyzetben van, amely az Unió területén 
történő szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó közösségi jog hatálya alá tartozik (a 
petíció benyújtójának szándékában áll visszatérnie saját tagállamába, miután a szabad mozgás 
jogával élt és lakóhellyel rendelkezett egy másik tagállamban).

Az irányelv 5. cikkének (2) bekezdése szerint azok a tagállamok, amelyek területén az uniós 
polgár szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát gyakorolja, előírhatják az adott uniós 
polgár harmadik országbeli családtagja számára, hogy rendelkezzen beutazási vízummal. E 
személyek részére a tagállamoknak minden eszközt biztosítaniuk kell a szükséges vízumok 
megszerzéséhez. Az ilyen vízumokat ingyenesen, a lehető legrövidebb időn belül, gyorsított 
eljárással kell kiadni.

Amint azt az Európai Unió Bírósága3 is megerősítette, e családtagoknak nemcsak ahhoz van 
joguk, hogy belépjenek a tagállam területére, hanem ahhoz is, hogy e célból megszerezzék a 
beutazáshoz szükséges vízumot. 

Az irányelv 5. cikkének (2) bekezdése arról is rendelkezik, hogy az irányelv 10. cikkében 
említett érvényes tartózkodási kártya birtoklása mentesíti az uniós polgár harmadik országbeli 
családtagját a vízumkövetelmény alól, amikor a családtag olyan tagállamba kíséri el az uniós 
polgárt vagy csatlakozik hozzá, amelynek az uniós polgár nem állampolgára. A petíció 
benyújtója által szolgáltatott információból úgy tűnik, hogy a férj az irányelv 10. cikkének 
megfelelően rendelkezik egy uniós polgár családtagja számára a gibraltári hatóságok által 
kiadott tartózkodási kártyával. Ennek megerősítése esetén az irányelv 5 cikkének (2) 
bekezdése szerint a litván hatóságoknak kötelességük belépési vízum nélkül beengedni 
Litvániába egy uniós polgár családtagja számára kiadott tartózkodási kártyával rendelkező 
harmadik országbeli családtagot, ahol a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jogot gyakorló adott uniós polgár litván nemzetiségű.
                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 2004/38/EK irányelve az Unió 

polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jogáról, HL L 158., 2004.4.30., 77. o.

2 A Bíróság 1992. július 7-i C-370/90. sz. Singh ügyben hozott ítélete (EBHT 1992., I-4265. 
o.) és a 2007. december 11-i C-291/05. sz. Eind ügyben hozott ítélete (EBHT 2007., I-
10719. o.) 

3 Lásd többek között a Bíróság 2006. január 31-i C-503/03. sz. Bizottság kontra 
Spanyolország ügyben hozott ítéletét (EBHT 2006., I-1097. o.).
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A 2004/38/EK irányelvnek való megfelelés érdekében Litvánia egy jogalkotási 
javaslattervezetet irányoz elő a 2004. április 29-i IX-2206. számú − legutóbb a 2009. július 
22-i XI-392. számú jogszabály által módosított −, a külföldiek jogállásáról szóló jogszabály 
módosítására, amely egészében átülteti az irányelv 5. cikkében található (2). bekezdés 
rendelkezéseit. A törvénytervezet megvitatását a nemzeti parlament 2012-es tavaszi 
ülésszakára tervezik, hatálybalépése az elfogadást követő 2-3 hónapon belül (2012. 
augusztus-szeptember) várható.

Következtetés

Ha bebizonyosodik, hogy az irányelv 10. cikkének értelmében a petíció benyújtójának férje 
rendelkezik egy uniós polgár családtagja számára, a gibraltári hatóságok által kiadott 
tartózkodási kártyával, a litván hatóságoknak az irányelv 5. cikkében található (2) 
bekezdésének megfelelően kötelességük belépési vízum nélkül beengedni Litvániába egy 
uniós polgár családtagja számára kiállított tartózkodási kártyával rendelkező harmadik 
országbeli családtagot, ahol a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jogot gyakorló adott uniós polgár litván nemzetiségű. 

Ilyen esetben, a leghatékonyabb segítség az lehet, ha a petíció benyújtója a SOLVIT 
hálózathoz fordul. A SOLVIT egy online problémamegoldó hálózat, amelyben az Európai 
Unió tagállamai együtt dolgoznak olyan problémák célszerű megoldása érdekében, amelyek a 
belső piacra vonatkozó jogszabályok hatóságok általi helytelen alkalmazásából fakadnak. A 
SOLVIT szolgáltatásai díjmentesek, a problémára rövid, tízhetes határidőn belül megoldást 
találnak.1

Amennyiben a probléma megoldatlan marad, vagy ha a petíció benyújtója úgy véli, hogy a 
felajánlott megoldás elfogadhatatlan, jogában áll az Európai Bizottságot2 erről tájékoztatni az 
ügy további vizsgálata érdekében. 

A petíció benyújtójának érdekében állhat nemzeti szinten is jogorvoslatért folyamodni, amely 
a szabályozás szerint lehetővé teszi számára jogainak közvetlenebb és személyesebb 
érvényesítését. Amennyiben a petíció benyújtóját kár érte, csak a nemzeti bíróságok 
jogosultak kártérítést megítélni számára. Ezenfelül, mivel a nemzeti szintű jogorvoslatra 
időbeli határt szabnak, a petíció benyújtója, amennyiben nem folyamodik időben nemzeti 
szintű jogorvoslatért, elveszítheti erre vonatkozó jogait. 

                                               
1 További részletek a SOLVIT hálózat szolgáltatásairól megtalálhatók a 
http://ec.europa.eu/solvit/site/index_hu.htm oldalon.
2 http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_forms_hu.htm


