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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A C. L. ír állampolgár által benyújtott 0199/2012. számú petíció a brit 
hatóságok részéről az EGT családi engedélyhez kért információkra 
vonatkozó túlzott követelményekről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója partnerével az Egyesült Királyságba szeretne költözni. Úgy véli, hogy az 
Egyesült Királyság határellenőrzési hivatala túlságosan sok és túlzottan részletes információt 
követel. Ezért felvette a kapcsolatot „Az Ön Európája” elnevezésű tanácsadó szolgálattal, 
amely arra a feltételezésre jutott, hogy az Egyesült Királyság vélhetően megsérti a 
2004/38/EK irányelv 5. cikkének (2) bekezdését.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. június 13. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

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

A petíció benyújtója, egy ír állampolgár azt kifogásolja, hogy bejegyzett kínai élettársától 
túlságosan sok dokumentumot követeltek az angol beutazóvízum kérelmezésekor, például az 
uniós állampolgár munkaviszony-igazolását az Egyesült Királyságban, vagy annak 
bizonyítását, hogy elegendő pénzügyi forrása van.

A Bizottság észrevételei

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 21. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy a 
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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 
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 beutazóvízummal 
rendelkezzen. 

Amint azt az Európai Unió Bírósága is megerősítette, az ilyen családtagoknak nemcsak ahhoz 
van joguk, hogy belépjenek a tagállam területére, hanem ahhoz is, hogy e célból 
beutazóvízumot szerezzenek. A tagállamoknak minden lehetőséget meg kell adniuk az érintett 
személyeknek, hogy a szükséges vízumokat megszerezhessék, és ezeket költségmentesen és a 
lehető leghamarabb, gyorsított eljárás keretében kell számukra kibocsátani.

Mivel ennek a jognak kizárólagos forrása a családi kötelék, a brit hatóságok kérhették, hogy a 
petíció benyújtójának partnere mutasson be családi köteléket, valamint személyazonosságot 
igazoló dokumentumot, és bizonyítsa, hogy a petíció benyújtója jelenleg gyakorolja a 
Szerződésben rögzített, a szabad mozgáshoz való jogát az Egyesült Királyságban, vagy 
gyakorolni fogja partnere megérkezésének pillanatától számítva.

A családtagok nem kötelezhetők annak bizonyítására, hogy a beutazóvízum igénylésének 
időpontjában megfelelnek az irányelv 7. cikkének (1) bekezdésében leírt feltételeknek,
amelyek a tartózkodási jog fenntartását teszik lehetővé három hónapos egyesült királyságbeli 
tartózkodás után.

A 2004/38/EK irányelv rendelkezéseinek való megfelelés érdekében az Egyesült Királyság 
hatályba léptette a 2006. évi, az Európai Gazdasági Térségre vonatkozó bevándorlási 
rendeleteket. E rendeletek alapján ahhoz, hogy a beutazóvízum igénylésekor az irányelv 7. 
cikkének (1) bekezdésében leírt feltételek teljesüljenek, nem szükséges feltétlenül az EGT 
családi engedély. 

Következtetés

A petíció benyújtója által jelzett probléma oka vélhetően az egyesült királyságbeli szabályok 
helytelen alkalmazása. Egy másik, ugyanerre a problémára vonatkozó egyéni panaszt is 
figyelembe véve a beutazóvízummal foglalkozó brit hatóságok értesítették a Bizottságot egy 
új iránymutatás létrejöttéről, amely biztosítja, hogy a vízumigénylést nem utasítják el olyan 
alapokon, melyek ellentétesek lennének az irányelvvel.


