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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója ismerteti, hogy a Moldovai Köztársaságban lakóhellyel rendelkező, 
román állampolgárságú édesanyjának nincs román útlevele, illetve személyi igazolványa, csak 
moldáv útlevéllel rendelkezik, de igazolni tudja román állampolgárságát. Mivel Belgiumba 
szeretne utazni, a petíció benyújtójának édesanyja Belgium Chisinau-i közös 
vízumközpontjához fordult, ahonnan azt a választ kapta, hogy schengeni vízumért kell 
folyamodnia és nincsenek tekintettel román állampolgárságára, mivel ezt utazási 
okmányokkal nem tudja igazolni. A petíció benyújtója úgy véli, hogy édesanyja jogai 
sérülnek, tekintettel az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő 
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkére.

2. Elfogadhatóság

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

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. augusztus 30.

Mivel a Moldovai Köztársaság nem tagja az Európai Uniónak, így a petíció benyújtója által 
említett 2004/38/EK irányelv rendelkezései a Moldovai Köztársaságra nem vonatkoznak. Az 
irányelv 4. cikkének (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy állampolgáraik számára a 
tagállamok állítják ki az említett iratokat, azaz az érvényes útlevelet vagy személyazonosító 
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igazolványt. Az „állampolgáraik” kifejezés értelmezése az egyes tagállamok hatáskörébe 
tartozik, amint arról az Európai Unióról szóló Maastrichti Szerződés 2. mellékletében 
található nyilatkozat rendelkezik. 

A petíció benyújtója azt állítja, hogy csak a moldáviai hatóságok által kiállított útlevél van 
birtokában, de román állampolgársággal is rendelkezik. Amennyiben így van, a román 
hatóságokhoz kell fordulnia azért, hogy a fent említett 4. cikk értelmében részére román 
útlevelet vagy személyazonosító igazolványt állítsanak ki. Állampolgárainak meghatározása, 
és adott esetben a 2004/38/EK irányelv 4. cikkében említett iratok (útlevél vagy 
személyazonosító igazolvány) kiállításának joga Románia hatáskörébe tartozik.


