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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az együttélési célból kibocsátott tartózkodási engedély bevezetését 
sürgeti, amely lehetővé tenné, hogy uniós és harmadik országbeli állampolgár párként 
élhessen együtt az Unió tagállamaiban.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. október 4. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. január 30.

Az uniós jogban a családegyesítésre vonatkozó rendelkezéseket a harmadik országbeli 
állampolgár családegyesítési jogáról szóló 2003/86/EK irányelv1 (a továbbiakban „a 
családegyesítési jogról szóló irányelv”) és az Unió polgárainak és családtagjaiknak a 
tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 
2004/38/EK irányelv2 (a továbbiakban „szabad mozgásról szóló irányelv”) rögzíti. 
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A családegyesítési jogról szóló irányelv alkalmazási köre kizárólag harmadik országbeli 
állampolgárokra és azok családtagjaira terjed ki, és mint ilyen nem alkalmazandó azokra az 
uniós polgárokra, akik szeretnék, ha Unión kívüli ország állampolgárságával rendelkező 
családtagjaik és házastársaik valamely uniós tagállamban csatlakozhatnának hozzájuk. Mivel 
a petíció benyújtója uniós állampolgár, így a családegyesítési jogról szóló irányelv nem 
alkalmazható rá.
A szabad mozgásról szóló irányelv csak azokra az uniós polgárokra alkalmazandó, akik olyan 
tagállamba költöznek, vagy olyan tagállamban tartózkodnak, amelynek nem állampolgárai, és 
ezáltal gyakorolják szabad mozgáshoz való jogukat. Az uniós polgárok kizárólag ilyen 
esetben élhetnek a fenti irányelvben megállapított jogukkal, vagyis azzal, hogy családtagjaik –
például házastársuk – nemzetiségüktől függetlenül csatlakozhassanak hozzájuk vagy 
elkísérhessék őket. Mivel a petíció benyújtója Olaszországban tartózkodó olasz állampolgár, a 
szabad mozgásról szóló irányelv nem alkalmazható rá.
Ennélfogva az olasz nemzeti jogszabályoknak kell meghatározni a saját és a harmadik 
országbeli állampolgárok családegyesítési jogára, tartózkodási engedélyére és vízumára 
vonatkozó szabályokat. A nemzeti hatóságok mérlegelési jogkörébe tartozik, hogy ki kaphat 
belépési engedélyt az ország területére és ki nem. 
Ha a petíció benyújtójának helyzete más lenne, például a szabad mozgásról szóló irányelvben 
megállapított jogát gyakorolta volna azáltal, hogy egy másik tagállamba költözik, akkor a 
petíció benyújtójának tényleges partnere az irányelv 3. cikke (2) bekezdése értelmében 
könnyebben kaphatna az országba való belépési és letelepedési engedélyt. 
A könnyítő eljárás lehetővé teszi az uniós állampolgárral megfelelően igazolt, tartós 
kapcsolatban élő partner számára, hogy tartózkodási engedélyért folyamodjék, és kötelezi a 
fogadó tagállamot, hogy mélyreható vizsgálatot indítson a kérvényt benyújtó személyes 
körülményeit illetően. Ilyen esetben a tagállam köteles indokolni a belépési vagy a 
tartózkodási engedély kiadásának visszautasítását.  

A petícióban szereplő információk alapján az a következtetés vonható le, hogy a petíció 
benyújtójának helyzetére az uniós jogszabályok nem terjednek ki; sem a családegyesítési 
jogról szóló irányelv (mivel uniós állampolgár), sem a szabad mozgásról szóló irányelv 
(mivel abban a tagállamban tartózkodik, amelynek állampolgára, és ennél fogva jelenleg nem 
gyakorolja a szabad mozgáshoz való jogát). 
A fentiek következtében az uniós jog nem hatalmazza fel a Bizottságot, hogy a petíció 
benyújtója nevében beavatkozzék.
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