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Tárgy: M. K. orosz állampolgár által benyújtott 1260/2011. számú petíció a 
harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező 
állampolgárainak jogállásáról szóló 2003/109/EK tanácsi irányelv homályos 
pontjairól

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója rámutat, hogy a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel 
rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló 2003/109/EK tanácsi irányelv szerint a 
huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személy megszerezheti a jogot arra, hogy a 
huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást számára megadó tagállamtól eltérő 
másik tagállam területén három hónapot meghaladó időtartamot tartózkodjon.  Ugyanakkor 
nem létezik rendelkezés a három hónapnál rövidebb időszakokra vonatkozóan, és ez 
különösen a schengeni együttműködésben részt nem vevő tagállamok huzamos tartózkodási 
engedéllyel rendelkező állampolgárai számára jelent problémát.  A petíció benyújtója, aki 
Cipruson rendelkezik lakóhellyel és határozatlan idejű tartózkodási engedélyt kapott, 
kénytelen a más tagállamokban tett, 90 napot meghaladó időtartamú látogatásaihoz vízumot 
kérelmezni, ellentétben olyan harmadik országbeli állampolgárokkal, akik a schengeni 
együttműködésben részt vevő tagállamokban kiállított, határozatlan idejű tartózkodási 
engedéllyel rendelkeznek. A petíció benyújtója ezért arra kéri az Európai Parlamentet, hogy 
tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megoldást találjanak erre a 
problémára.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. március 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. június 27.

A petíció benyújtója elsődlegesen annak tisztázását kéri, hogy a 2003. november 25-i, 
2003/109/EK tanácsi irányelv szerint a huzamos uniós tartózkodási engedéllyel rendelkező 
személyeknek milyen jogai vannak egy másik tagállamba történő belépéshez és 90 napot meg 
nem haladó tartózkodáshoz. Egy kiegészítő levélben annak a lehetőségnek a megvizsgálását 
kéri, hogy a ciprusi tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok 
vízum nélkül léphessenek a schengeni térség területére, tekintettel arra, hogy Ciprus vízum 
nélkül teszi lehetővé a – schengeni térségben lakóhellyel rendelkező – harmadik országbeli 
állampolgároknak a Ciprusra történő belépést és a 90 napot meg nem haladó tartózkodást.

A Bizottság elismeri, hogy a petíció benyújtója következetlenségre mutatott rá a huzamos és a 
rövid távú tartózkodásra vonatkozó uniós eszközök között.

A harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak 
jogállásáról szóló 2003/109/EK tanácsi irányelv csupán a többi tagállamban történő 
tartózkodáshoz való jogot szabályozza. Az irányelv III. fejezete meghatározza azokat a 
feltételeket és eljárásokat, amelyekkel a huzamos uniós tartózkodási engedéllyel rendelkező 
állampolgárok és családtagjaik egy másik tagállam területére léphetnek és ott tartózkodhatnak 
gazdasági tevékenység folytatása, tanulás vagy egyéb célokból. Az irányelv nem ruházza fel 
további jogokkal a huzamos uniós tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárokat 
három hónapot meg nem haladó tartózkodás esetén egy másik tagállamban. Az irányelv nem 
tér ki arra az esetre, amikor nem schengeni európai tagállam által kibocsátott huzamos uniós 
tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok szabadon szeretnének 
utazni és mozogni a schengeni térségen belül maximum három hónapig, és viszont (amikor 
schengeni európai tagállam által kibocsátott hasonló engedéllyel rendelkező harmadik 
országbeli állampolgárok szeretnének rövid távú tartózkodás céljából egy nem schengeni 
európai tagállamba utazni). Az irányelv elfogadásának alapja valójában a Szerződés 63. 
cikkének (3) és (4) bekezdése volt (melyeket az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
79. cikke váltott fel).

A belügyek, különösen a vízumok és a bevándorlás területén figyelembe kell venni az 
úgynevezett változó geometriát: egyrészt a Szerződéshez jegyzőkönyveket csatoltak az 
Egyesült Királyság, Írország és Dánia helyzetéről, másrészt pedig gondolni kell a társult 
schengeni országok státuszára is. Következésképp:

– A rövid távú tartózkodásra vonatkozó vízumpolitika és a tartózkodási engedélyek rövid távú 
tartózkodásra jogosító schengeni vízumként való elismerésének ügye a schengeni vívmányok 
része, amelyben az Egyesült Királyság és Írország nem vesz részt;
– Norvégia, Izland, Svájc és Liechtenstein, mint társult schengeni országok számára kötelező 
érvényűek a schengeni vívmányokból következő jogszabályok, köztük a vízumszabályok is;
– A bevándorlási politikára vonatkozó jogszabályok (például a huzamos tartózkodási 
engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok helyzetéről szóló irányelv) erre a 
négy társult schengeni országra nem kötelező érvényűek. Emellett ezen a területen az 
Egyesült Királyság és Írország önkéntes részvételi jogokkal rendelkezik (ez nem vonatkozik a 
schengeni vízumszabályokra), amelyekkel viszont nem éltek; Dániának nincs lehetősége 
önkéntes alapon részt venni.
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A Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 21. cikke szerint azon „nem 
uniós vagy harmadik országbeli állampolgárok”, akik egy tagállam által kibocsátott érvényes 
tartózkodási engedéllyel vagy huzamos tartózkodásra jogosító vízummal rendelkeznek, ezen 
engedély és egy érvényes útiokmány birtokában szabadon mozoghatnak legfeljebb három 
hónapig bármely hathónapos időszak alatt a többi tagállam területén, feltéve hogy 
megfelelnek az 562/2006/EK rendeletben (határ-ellenőrzési kódex) meghatározott belépési 
feltételeknek. Ami Ciprust illeti, a 2003-as csatlakozási okmány szerint e cikk csak Ciprus 
teljes schengeni csatlakozása után lesz kölcsönösen alkalmazható Ciprus és a schengeni 
tagállamok között. Ez annak a következménye, hogy a schengeni vívmányokat úgynevezett 
két fázisban történő eljárás során hajtják végre a csatlakozó tagállamok.

Másrészről viszont, ugyancsak a 2003-as csatlakozási okmány szerint Ciprusnak már – az 
EU-hoz történő csatlakozása óta – alkalmaznia kellene a külső határok átlépésekor 
vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli 
állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK tanácsi rendeletet.

Ennek eredményeképpen a rendelet I. mellékletében felsorolt harmadik országok (mint 
például Oroszország) állampolgárainak elviekben ciprusi vízumért kell folyamodniuk, 
függetlenül attól, hogy rendelkeznek-e érvényes tartózkodási engedéllyel egy másik 
schengeni tagállamban.

A Bizottságnak tudomása van arról, hogy Ciprus a saját rövid távú vízumával 
egyenértékűként fogadja el a schengeni tagállamok által kibocsátott tartózkodási engedélyeket 
a három hónapot meg nem haladó tartózkodás esetén.  Mindazonáltal jelenleg nincs olyan 
jogszabály, ami arra kötelezné a schengeni tagállamokat, hogy a ciprusi tartózkodási 
engedélyt a saját rövid távú vízumukkal egyenértékűként ismerjék el a három hónapot meg 
nem haladó tartózkodás esetén.

Az előző pontokban kifejtett háttér fényében a petíció benyújtója által megfogalmazott 
„hiányosság” a Ciprus által kibocsátott huzamos uniós tartózkodási engedéllyel rendelkező 
állampolgárokat érinti, a schengeni tagállamok (Dánia és a társult schengeni országok 
kivételével) tekintetében. 

Gyakorlati szempontból azonban meg kell említeni, hogy a huzamos tartózkodási engedéllyel 
rendelkező személy részére a 2003/109/EK tanácsi irányelvnek megfelelően kibocsátott uniós 
tartózkodási engedélyét fontos igazoló okmánynak kell tekinteni a schengeni vízumkérelem 
elbírálása során. Az irányelv 5. cikke szerint, például, az engedély tulajdonképpen igazolhatja, 
hogy a tulajdonosa stabil és rendszeres bevétellel rendelkezik saját maga fenntartására, amit 
szintén figyelembe vesznek a rövid távú vízumkérelem elbírálásakor. A gyakorlatban tehát 
nincsenek tényleges következmények, annak ellenére, hogy a szerződésekből egyenesen 
következő úgynevezett „változó geometria” komplex jogi kérdést vet fel.

Ebben a szakaszban a Bizottságnak nincs tudomása arról, hogy a Ciprus által kibocsátott 
huzamos uniós tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek nagyobb problémákkal 
szembesültek volna a schengeni vízumigénylés során. Ebben az ügyben nem érkezett eddig 
panasz.

A Bizottság elismeri a petíció benyújtója által megfogalmazott következetlenséget, 
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nevezetesen hogy a 2003/109/EK tanácsi irányelv szerint a huzamos tartózkodási engedéllyel 
rendelkező személy megszerzi a jogot arra, hogy a huzamos tartózkodási engedéllyel 
rendelkező jogállást számára megadó tagállamtól eltérő tagállam területén három hónapot 
meghaladó időtartamot tartózkodjon, míg a huzamos uniós tartózkodási engedéllyel 
rendelkező személyek egy kis töredékének (vízumkötelezett harmadik országbeli 
állampolgárok, akik Ciprus által kibocsátott huzamos uniós tartózkodási engedéllyel 
rendelkeznek) schengeni vízumot kell szereznie az általa meglátogatni kívánt schengeni 
tagállamban három hónapnál rövidebb tartózkodás előtt.

A Bizottság rámutat arra, hogy jelenleg nincs olyan jogszabály, ami arra kötelezné a 
schengeni tagállamokat, hogy a ciprusi tartózkodási engedélyt a saját rövid távú vízumukkal 
egyenértékűként ismerjék el.

Másfelől ebben a szakaszban a Bizottságnak nincs tudomása arról, hogy a Ciprus által 
kibocsátott huzamos uniós tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek nagyobb 
problémákkal szembesültek volna a schengeni vízumigénylés során. A huzamos tartózkodási 
engedéllyel rendelkező személy részére a 2003/109/EK tanácsi irányelvnek megfelelően 
kibocsátott uniós tartózkodási engedélyét értékes igazoló okmánynak kell tekinteni a 
vízumkérelem elbírálása során.


