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Bevezetés

A Bizottság az Európai Tanács svéd elnökségével együtt egy messzire mutató, a következő öt 
évre szóló programot ismertetett a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének 
fejlesztésére vonatkozóan. Ezt „Stockholmi Programnak” keresztelték, és a tervek szerint az 
Európai Tanács 2009. december 10-én hagyja majd jóvá. A program az ugyane politikai 
területekre vonatkozó előző 5 éves programok, azaz a Hágai Program és a Tamperei Program 
folytatása. Míg a Stockholmi Program széles területet ölel át, e dokumentum célja azon 
kérdések kiemelése, amelyek egybeesnek a polgárok által az Európai Parlament Petíciós 
Bizottságának tudomására hozott aggodalmakkal, amelyekre megoldást vagy orvoslatot 
keresnek. Ennek értelmében célja a soros elnökség és a Bizottság azon nyilatkozatainak 
támogatása, amelyek arról szólnak, hogy a program középpontjába a polgárokat állítják, és 
hogy a jogérvényesülés Európájának biztosítása által a polgárok élete könnyebbé válik.

A programban meghatározott számos kérdést illetően beérkezett nagyszámú petíció arra utal, 
hogy továbbra is jelentős szakadék tátong a polgárok várakozásai és az uniós jogszabályok 
között. A petíciók számos olyan kérdést is felvetnek, amelyek a már meglévő jogszabályok 
tagállamokban való végrehajtásával kapcsolatosak, amire nem mindig az uniós jog céljaival 
összhangban kerül sor. 1

A szabad mozgás jogának teljes körű gyakorlása

Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv célja, hogy valamennyi uniós polgár 
számára valódi javulást érjen el, és hogy az EU-t a biztonság, a szabadság és a jog 
érvényesülésének térségévé tegye. 

A Petíciós Bizottsághoz jelentős számban érkeztek be petíciók a harmadik országbeli 
családtagok által a tartózkodásuk szerinti tagállamban a tartózkodási iratok beszerzése során 
tapasztalt nehézségekre vonatkozóan. Különösen az Egyesült Királyságban a kérelmeket csak 
postai úton lehet benyújtani, és csatolni kell hozzájuk a kérelmező útlevelét is. Sok petíció 
benyújtója tanúsítja, hogy a kérelmek feldolgozása akár nyolc hónapot is igénybe vehet, ami 
ténylegesen ellehetetleníti, hogy a szóban forgó személy utazzon, munkát vállaljon vagy akár 
bankszámlát nyisson. Egy, az Egyesült Királyságban élő holland állampolgár arról számolt 
be, hogy már több mint hat hónapja vár arra, hogy gyengélkedő édesapját magához vegye. 2

Az új tagállamok állampolgárai azt panaszolták el a Petíciós Bizottságnak, hogy a hazájuk 
csatlakozása előtt a tagállamokban töltött éveket nem számítják be az állandó lakóhelyre való 
jogosultság kiszámításakor. 3

És ha az uniós polgárok harmadik országbeli családtagjai megszerezték is a tartózkodási 
iratokat, problémáik sora nem ér véget. A valamely EU-tagállam tartózkodási kártyáinak 
birtokosai kifejezetten mentesülnek a vízumelőírások alól a tartózkodási engedélyt kiállító 
államban, illetve uniós házastársaikkal együtt az Unió területén. A bizottsághoz érkeztek be 

                                               
1 Ld. konzultáció az európai polgárokkal, 2009. május 11.
2 Lásd pl. a 1442/2008, az 1068/2008, az 55/2009, a 143/2009, a 384/2009 és a 422/2009. sz. petíciót.
3 Lásd a 697/2009. sz. petíciót.
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petíciók számos olyan tagállamot illetően is, amelyek a valamely más tagállam által kiállított 
tartózkodási iratok birtokosai számára előírták, hogy az országba való belépéshez szükséges 
vízum igénylésekor családi és egyéb kötelékeikről aránytalanul kiterjedt mértékben 
nyújtsanak be igazolásokat, ami nyilvánvalóan ellentétes a jogalkotó szándékával.1

Az Európai Bizottság tudatában van a problémáknak, és 2009 júliusában iránymutatásokat 
adott ki az irányelv végrehajtása során észlelt problémák megoldására vonatkozóan 
(COM(2009)313).

A kiskorúak védelme

A bizottság e kérdéssel két igen eltérő szemszögből foglalkozott; a közelmúltban érkezett be 
hozzá egy 18 aláírást tartalmazó petíció, amely közös, az egész EU-ra kiterjedő 
gyermekvédelmi szabványok bevezetését kéri a filmekre és egyéb szórakoztató 
szoftvertermékekre. A kiskorúak bűnözése terén Németországban tapasztalt növekedés olyan 
kötöttebb szabványok bevezetését ösztönözte, amelyek szigorúbbak, mint sok más 
tagállamban. Annak elkerülése érdekében, hogy e szabványokat a kevésbé szigorú 
szabványokkal rendelkező országok audiovizuális termékeinek megvásárlása révén 
megkerüljék, Európa-szerte közös – és szigorúbb – szabványok bevezetését kérik. Céljuk: a) 
az ifjúság védelme; b) tisztességes mozgástér a piac számára; c) az árak kiegyenlítése és d) az 
illegális vásárlás megnehezítése.2

A másik kérdés, amelyet több száz petíció benyújtója és más levélíró is felvetett, és amely a 
Petíciós Bizottságot sokat foglalkoztatta, a német hatóságok által gyakorolt állítólagos 
diszkrimináció a német házastársuktól elvált nem német szülőkkel szemben, a gyermekekkel 
való későbbi, ellenőrzött kapcsolattartással összefüggésben. Számos petíció benyújtója 
számolt be a Jugendamt által általánosan alkalmazott eljárásokról, például arról, hogy a nem 
német szülőt a felügyelt látogatások során arra kötelezték, hogy gyermekükkel németül 
beszéljenek. Ennek be nem tartása a látogatás megszakításával és a későbbi látogatások 
megtagadásával jár. Az anyanyelv használatának megtiltását diszkriminatívnak és a szülő–
gyermek kapcsolat érzelmi minőségére nézve károsnak tekintik.3 Súlyos kérdések merülnek 
fel egyrészt a gyermek jogaival, másrészt a külön élő vagy elvált párok jogaival kapcsolatban 
– így az alapvető jogok forognak kockán, és az ügyet a bizottság közvetlenül a német 
hatóságokhoz utalta.

Részvétel az Unió demokratikus életében

Szavazati jogok: Az EK-Szerződés 19. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy minden uniós 
polgár, akinek lakóhelye olyan tagállamban van, amelynek nem állampolgára, a lakóhelye 
szerinti tagállam helyhatósági választásain választójoggal rendelkezik és választható 
ugyanolyan feltételekkel, mint az adott tagállam állampolgárai. Az e jog gyakorlásának 
részletes szabályairól szóló 94/80/EK irányelv 7. cikkének (1) bekezdése azt írja elő, hogy a 
választópolgár akkor gyakorolhatja aktív választójogát a lakóhelye szerinti tagállamban a 
                                               
1 Lásd a 830/2006. sz. petíciót.
2 Lásd a 645/2009. sz. petíciót.
3 Lásd a 38/2006, a 712/2006, a 713/2006, a 848/2006 sz. petíciót, valamint az ifjúsági jóléti hatóságok –
különösen a németországi Jugendamt – által hozott állítólagos megkülönböztető és önkényes intézkedésekről 
szóló, PE418.136 számú munkadokumentumot.
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helyhatósági választásokon, ha erre irányuló akaratát kifejezte. 
2007-ben a Petíciós Bizottsághoz számos panasz érkezett be Spanyolország és Málta egyes 
területein élő uniós polgároktól a szavazással kapcsolatos nyilvántartásba vétel kaotikus 
megszervezéséről. 1
Az európai parlamenti választásokkal kapcsolatban a polgárok valamennyi országban közös 
szabályok bevezetését kérik a szavazati jog biztosítását és annak módozatait illetően.2

A Petíciós Bizottság felel az ombudsmannal való kapcsolattartásért is, aki a polgárok európai 
intézményekkel való kapcsolatának átláthatósága felett őrködik. 

A Lisszaboni Szerződésben rögzített polgári kezdeményezés módozatait még ki kell 
dolgozni. A Petíciós Bizottság megerősíti az európai polgári kezdeményezés mint új 
demokratikus eszköz jelentőségét, amely lehetővé teszi a polgárok számára, hogy közvetlenül 
részt vegyenek az uniós politika alakításában, és megismétli azon kérését, hogy bízzák meg a 
polgári kezdeményezésről szóló rendelet végrehajtásának ellenőrzésével annak biztosítása 
révén, hogy a polgárok javaslatait a Petíciós Bizottság ülésein megtárgyalják. A Stockholmi 
Program polgárközpontúságának hangsúlyozása érdekében egyértelmű politikai célkitűzéssé 
kell tenni, hogy a polgárok haladéktalanul élhessenek ezen új jogukkal. A második ír 
népszavazás kimenetelétől függően ezért felhívja a Bizottságot, hogy mielőbb terjesszen elő 
egy, az európai polgári kezdeményezésről szóló zöld könyvet.

Kölcsönös elismerés

A bizottsághoz számos petíció érkezett be azonos nemű pároktól, akik bejegyzett élettársi 
kapcsolatot létesítettek például az Egyesült Királyságban, de Franciaországban élnek, amely 
ország nem ismeri el e jogállásukat. Fő aggodalmuk tárgyai az adóügyi következmények 
voltak, amelyek mint egyedülállókat érintik őket. Franciaországban időközben folyamatban 
van a törvény módosítása annak érdekében, hogy a más tagállamban bejegyzett élettársi 
kapcsolatokat a PACS (Pacte civile de solidarité) megfelelőjeként elismerjék. Számos 
petícióra adott okot az is, hogy Lengyelország nem ismeri el az azonos neműek kapcsolatait.3

A vegyes állampolgárságú családok által a halálozás vagy válás miatti hagyatéki, illetve 
tulajdonjogi ügyek megoldása során tapasztalt problémák egyre több uniós polgárt érintenek. 
Ez ténylegesen olyan terület, amellyel behatóan kell foglalkozni ahhoz, hogy EU-szerte 
biztosítsuk az egyenlő feltételeket. 

A szociális jogok (nyugdíjak, rokkantsági juttatások) hordozhatóságának kérdésére igen 
gyakran felhívják a Petíciós Bizottság figyelmét. A polgárok gyakran szembesülnek 
problémákkal olyankor, amikor nyugdíjukat más EU-tagállamokban folyósítják, mint 
                                               
1 Lásd a 491/2007, a 492/2007 és a 797/2008. sz. petíciót.
2 Lásd a 268/2009. sz. petíciót.
3 Lásd pl. a 829/2008. sz. petíciót. Az EB megrendelt egy tanulmányt, amelyet 2008 októberében tettek közzé, és 
amely az összes tagállam polgári jogállásra vonatkozó jogszabályait, valamint végrehajtásának gyakorlati 
következményeit elemzi. 
http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/study_ms_legislation_country_reports_en.pdf
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amelyben nyugdíjjogosultságukat szerezték. Hasonlóképpen azok, akik több tagállamban 
szereztek nyugdíjjogosultságot, néha vitatják az egyik országból a másikba való átvitel 
szorzóit. Azok, akik 1992 – a kölcsönös elismerés hatálybalépése – előtt váltak jogosulttá 
rokkantsági juttatásra, és később valamely más tagállamban telepedtek le, problémákat 
tapasztaltak azzal kapcsolatban, hogy eredeti tagállamuk, amely a jogot eredetileg megadta, 
kötelezettségének a továbbiakban nem tesz eleget.1

Vízumpolitika

Míg a Schengeni Egyezmény a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok számára közös 
politikát határoz meg, az e tárggyal kapcsolatosan beérkezett petíciók nagy számából ítélve 
úgy tűnik, hogy az alkalmazás nem egységes, és a hivatalnokok, a konzulátusok és a 
repülőterek szeszélyeinek van kitéve. A petíciókban kifejtett, az információ hiányára, a 
felmerült költségekre, az indokolás nélkül elutasított kérelmekre, a visszautasított jóhiszemű 
meghívókra (harmadik országok állampolgárainak meghívása uniós polgárok által, akik a 
tartózkodás költségeit viselik) a szabályokkal ellentétes fogva tartásra és kiutasításra 
vonatkozó több kötetnyi történet mind arra utal, hogy az EU vízumpolitikájában és annak 
alkalmazásában következetességre és átláthatóságra van szükség.2

Az állampolgárságát adó államtól eltérő országban élő uniós polgárral együtt költöző vagy 
vele összeköltöző harmadik országbeli családtag belépési vízumra jogosult. Ezt a vízumot 
gyorsan, díjmentesen és személyazonosságuk, valamint családi kötelékeik minimális 
igazolása mellett kellene megkapniuk. A beérkezett petíciók a gyakorlatban tapasztalható 
hosszú késedelmekről és indokolatlan iratbekérésekről számolnak be. 

KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK

E dokumentum néhány olyan fontos kérdést foglal össze, amelyekre a polgárok hívták fel a 
Petíciós Bizottság figyelmét olyan ügyekkel kapcsolatban, amelyeket a Stockholmi Program 
kezelni kíván. Semmiképpen nem tekinthető mindenre kiterjedő tanulmánynak. A bizottság 
elé kerülő problémák közül igen sok a tagállami végrehajtás hiányosságából vagy 
elmaradásából ered. A polgárok ezeket az ügyeket jogaik csorbításaként fogják fel, és azt 
várják, hogy az EU megoldja őket. Ez jó alkalom arra, hogy bebizonyítsuk, az EU hozzáadott 
értéket tud teremteni a polgárok számára.

A Petíciós Bizottság ezért teljes mértékben támogatja a Stockholmi Programban rögzített 
célokat, és sürgeti az Európai Bizottságot, hogy ezeket jogalkotási javaslatokká és egyéb 
megfelelő intézkedésekké alakítsa át, a Parlament állásfoglalásában vázolt megfontolások 
alapján.

A Petíciós Bizottság továbbá felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsák a meglévő 
jogszabályok teljes körű és helyes végrehajtását, valamint a polgárokkal való kapcsolattartás 
során a teljes átláthatóságot.

                                               
1 Lásd a 876/2008. sz. petíciót.
2 Lásd a 624/2009, a 951/2009, a 979/2009. sz. petíciót stb. 
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Különösen:

 az állampolgárságuk szerintitől eltérő tagállamokban az uniós polgárok harmadik 
országbeli családtagjainak szabad mozgását illetően a Szerződésből eredő jogaik 
gyakorlása során. Úgy tűnik, hogy számos tagállam nem látja át teljes mértékben a 
2004/38/EK irányelv következményeit, azaz hogy a szabad mozgáshoz való 
szerződéses jogukat gyakorló uniós polgárok harmadik országbeli családtagjait 
ugyanolyan elbánásban kell részesíteni; ezenfelül az erre vonatkozó rendelkezéseknek
a kérelmezők számára könnyen érthetőeknek kell lenniük, és az ügyintézésnek 
hatékonyabbnak kell lennie;

 ami a kiskorúak pornográfiával és médiaerőszakkal szembeni védelmét illeti, EU-
szerte egyértelműen meghatározott jogi és szabályozó paramétereket kell kidolgozni, 
amelyeket az illetékes hatóságoknak kell alkalmazniuk; 

 a szülőkkel szembeni egyenlő elbánást és a gyermek jogait illetően –
állampolgárságukra való tekintet nélkül – lehetővé kell tenni a szülők számára, hogy a 
láthatási joguk gyakorlásakor anyanyelvüket használják, és ezzel kapcsolatban meg 
kell előzni a diszkrimináció minden formáját; 

 az uniós polgárok számára gördülékeny és átlátható eljárásokat kell kidolgozni a 
lakóhelyük szerinti másik EU-tagállam helyhatósági választásain való szavazásra való 
jelentkezéshez, valamint az egész EU-ra kiterjedő harmonizált feltételrendszert kell 
létrehozni az európai parlamenti választásokon gyakorolható szavazati jog 
biztosítására; 

 egymással összeegyeztethető jogi keret szükséges a házasságkötésekre, a bejegyzett 
(akár azonos neműek közötti) élettársi kapcsolatokra és a végrendeletekre 
vonatkozóan annak érdekében, hogy az öröklés és a tulajdonjogi ügyek a vegyes 
állampolgárságú családok esetében könnyebbé váljanak;

 a szociális juttatásokra és nyugdíjakra való jogosultság tiszteletben tartása EU-szerte, 
és előrelépés a tagállamok közötti kölcsönös megállapodások tekintetében, különösen 
azon nyugdíjkorhatárt még el nem ért uniós polgárok egészségügyi ellátása kapcsán, 
akik egy másik tagállamban telepedtek le;

 közös keret a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokkal kapcsolatos politika 
számára, amelyhez annak a tagállamok általi következetes és átlátható alkalmazása 
társul. 


