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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója családi ügyben kíván látogatást tenni az Egyesült Királyságba thaiföldi 
feleségével. A petíció benyújtója tájékozódott a vízumkövetelményekről, amelyeket roppant 
körülményesnek tart, és arra kéri a Parlamentet, hogy kötelezze az Egyesült Királyságot az 
uniós jogszabályok alkalmazására, ezzel megkönnyítve az emberek számára az utazást.

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.

A petíció benyújtója azokról a problémákról panaszkodik, amelyekkel Nagy-Britanniában 
szembesült akkor, amikor a harmadik országbeli családtagjai beutazási vízumért folyamodtak.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 21. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy a 
Szerződésekben és a végrehajtásuk érdekében hozott intézkedésekben megállapított 
korlátozásokkal és feltételekkel minden uniós polgárnak joga van a tagállamok területén való 
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz. A vonatkozó korlátozásokat és feltételeket az Unió 
polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és 
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tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv tartalmazza.
Ahogy azt az irányelv 5. cikkének (2) bekezdése is előírja, az a tagállam, amelynek területén 
az uniós polgár a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát gyakorolja, előírhatja az 
adott állampolgár harmadik országbeli családtagja számára, hogy beutazási vízummal 
rendelkezzen. 
Amint azt az Európai Unió Bírósága1 is megerősítette, az ilyen családtagoknak nemcsak 
ahhoz van joguk, hogy belépjenek a tagállam területére, hanem ahhoz is, hogy e célból 
beutazási vízumot szerezzenek. A tagállamoknak minden lehetőséget meg kell adniuk az 
érintett személyek számára, hogy a szükséges vízumokat megszerezhessék, és ezeket 
költségmentesen és a lehető leghamarabb, gyorsított eljárás keretében kell számukra 
kibocsátani.
Mivel ennek a jognak a családi kötelék a kizárólagos forrása, a fogadó tagállam kérheti, hogy 
a beutazási vízumért folyamodó családtag mutassa be érvényes útlevelét és a családi köteléket 
igazoló dokumentumot. Semmilyen más dokumentum – például lakhatási lehetőség vagy az 
elégséges anyagi források bizonyítása, meghívólevél vagy menettérti jegy bemutatása – nem 
kérhető.

A beutazási vízum megszerzéséhez való jog ugyanakkor nem feltétel nélküli, mivel az uniós 
jog értelmében a tagállamok elutasíthatják az uniós polgár harmadik országbeli családtagja 
számára a beutazási vízum kiállítását, ha:

 a családtag nem bizonyítja, hogy az irányelv alapján jogosult a vízumra (a 
személyazonosság, a családi kötelék, a függőségi viszony vagy annak igazolása, hogy 
az uniós polgárral együtt utazik a fogadó tagállamba, vagy ott később csatlakozik 
hozzá);

 a 2004/38/EK irányelv VI. fejezetének értelmében a családtag a közrendi, 
közbiztonsági vagy közegészségügyi követelmények tekintetében kockázatot jelent;

 joggal való visszaélés vagy csalás (például érdekházasság) történt (az irányelv 
35. cikke).

Az irányelv azonban minden esetben fontos biztosítékokról rendelkezik azon uniós polgárok 
védelme érdekében, akiknek korlátozták a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát, 
így például a korlátozást megállapító határozatot írásba kell foglalni, meg kell jelölni az annak 
alapjául szolgáló valamennyi indokot és azt is, hogy az érintett személy mikor és hol nyújthat 
be fellebbezést a határozattal szemben.

A Bizottság szorosan együttműködik a brit hatóságokkal annak érdekében, hogy a brit 
vízumszabályok teljesen megfeleljenek az uniós jognak.

                                               
1 A Bíróság C-503/03. sz. Bizottság kontra Spanyolország ügyben 2006. január 31-én 

hozott ítélete (EBHT 2006., I-1097. o.).


