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Az Európai Bizottság 2010 októberében tette közzé a „2010. évi jelentés az uniós 
polgárságról: Az uniós polgárok jogainak érvényesítése előtt álló akadályok lebontása”1 című 
dokumentumot. Az Európai Parlament európai polgársággal kapcsolatos problémákról és 
lehetőségekről szóló, 2009. március 20-i állásfoglalásában2 felmerülő javaslatból kiindulva a 
Bizottság a civil társadalommal folytatott konzultációt követően egy eredménytáblát állított 
össze azon legfontosabb akadályokról, amelyekkel a polgárok jogaik határokon átnyúló 
gyakorlása során szembesülnek. 

Az uniós polgárságról szóló 2010. évi jelentés egyúttal átfogóbb is elődeinél, amelyek – az 
EUMSZ 25. cikkében előírtaknak megfelelően – főként leíró jellegű összefoglalást nyújtottak 
az uniós polgárság terén az adott hároméves időszakban bekövetkezett legfontosabb 
fejleményekről. A szóban forgó jelentés 25 olyan akadályt jelöl meg, amelyekkel a polgárok 
különböző minőségükben (magánszemélyként, fogyasztóként, lakosként, diákként, 
turistaként, valamint szakmai vagy politikai szereplőként) szembesülnek, és megoldásokat is 
javasol azok leküzdésére. 

E jelentéstervezet a 2008–2010 közötti referenciaidőszak során a Petíciós Bizottsághoz 
beérkezett petíciók szemszögéből vizsgálja az Európai Bizottság által javasolt fellépéseket. E 
célból több mint 300 idevágó petíció elemzését végezték el. 

A petíciók közvetlenül a polgároktól érkező visszajelzésekkel szolgálnak a különféle 
szakpolitikák végrehajtásáról, és egyúttal az Európai Unióval szembeni elégedettség 
fokmérői. A petíciók benyújtói részt vesznek a bizottsági üléseken, és lehetőséget kapnak 
arra, hogy átlátható és közvetlen párbeszédet folytassanak az európai parlamenti 
képviselőkkel. 

Az elmúlt években egyre több olyan petíciót vettek nyilvántartásba, amelyek a szabad 
mozgáshoz való jogukat gyakorolni kívánó uniós polgárok által tapasztalt problémákkal 
foglalkoztak. A Petíciós Bizottság éves jelentéseiben foglalt statisztikák azt mutatják, hogy a 
szabad mozgáshoz kapcsolódó kérdések teszik ki az összes beérkezett petíció mintegy 25%-
át. 

Az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata fajsúlyosabbá tette az európai polgárság 
intézményét, és előtérbe helyezte a szabad mozgást mint olyan alapvető jogot, amelyből 
további lényeges jogok tág köre fakad. A szabad mozgás az EU legféltettebben óvott 
vívmányainak egyike. Egy közelmúltbeli Eurobarométer-felmérés szerint „az uniós polgárok 
körében leginkább ismert jogok közül továbbra is a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való 
jog áll az első helyen”, és azzal az emberek 88%-a tisztában van3. 

És mégis, a személyek szabad mozgásának területe a legkevésbé fejlett a Szerződésekben 
megállapított négy alapszabadság (azaz az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke 
szabad mozgása) közül. Jóllehet e téren is komoly előrelépésekre került sor, a polgárok 
jogairól szóló irányelv4 hatálybalépése óta számos petíció tanúskodik arról, hogy még mindig 
                                               
1 COM(2010) 603 végleges
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-
0204&language=EN&ring=A6-2009-0182.
3 Eurobarométer, Európai uniós polgárság – elemző jelentés (Flash EB Series #294, 2010. október)
4 A 2004/38/EK irányelv az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad 
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sok probléma fűződik az irányelv végrehajtásához.  

Egyes tagállamok nem ismerik el teljes körűen a harmadik országbeli családtagok jogait. 
Például több petícióból is kitűnik, hogy az Egyesült Királyság nem engedélyezte a nem uniós 
családtagok vízummentes belépését, noha rendelkeztek egy másik tagállamban kiállított 
tartózkodási kártyával. Az egyesült királyságbeli hatóságok eltúlzott számú dokumentum 
bemutatását kérték, komoly késedelmekkel végezték el a kérelmek feldolgozását és 
visszatartották az eredeti okmányokat. Az Európai Bizottság beavatkozását követően –
amelyre számos beérkezett panasz és petíció nyomán került sor – kezdeményezték az 
adminisztratív gyakorlatok bizonyos fokú javítását. 

Egyes országok korlátozott időre szóló tartózkodási kártyákat adtak ki (a 11. cikk (1) 
bekezdésével ellentétesen), vagy megsértették az egyenlő bánásmód elvét (amit a 24. cikk ír 
elő) azáltal, hogy saját állampolgáraiknál kedvezőtlenebb elbánásban részesítették azon 
európai polgárokat, akik a területükön a szóban forgó irányelv alapján tartózkodtak.

Svédországban nincs mód a tartózkodási kártya iránti kérelem elutasításáról szóló határozat 
felülvizsgálatára, így a polgárokat megfosztják a jogorvoslathoz való alapvető jogaiktól. A 
külföldön élő holland állampolgárok úti okmányaik megújítása terén szembesülnek 
nehézségekkel.  

A polgárok számára továbbá gyakran nehézséget jelent a szociális biztonsági
jogosultságokhoz való hozzáférés, főként mivel a vonatkozó jogszabályok összetettek, 
nehezen érthetők és azokat az illetékes hatóságok néha helytelenül is alkalmazzák. Gyakran 
előfordul, hogy a polgárok nem a megfelelő formanyomtatványokat töltik ki, vagy lekésik a 
helyes dokumentumok beadási határidejét, mivel saját országuk elhagyása előtt nem 
részesültek kellő tájékoztatásban, illetve nem kapták meg a szükséges útmutatást. 

Több petíció is érkezett más uniós országokban élő egyesült királyságbeli állampolgároktól 
azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Királyság kormánya nem volt hajlandó bizonyos 
ellátásokat, így például a fogyatékossággal élők megélhetési támogatását, ápolási juttatást 
vagy gondozási támogatást biztosítani számukra annak ellenére, hogy azokat az Európai Unió 
Bírósága az exportálható pénzbeli betegségbiztosítási ellátások körébe sorolta1. 

Emellett az egyik petíció benyújtója által indított kereset2 előzetes döntéshozatal iránti 
kérelem tárgyát képezte, ami az Európai Unió Bíróságának 2011 júliusában kihirdetett, 
korszakalkotó ítéletéhez vezetett (C-503/09. sz. ügy). Az ítélet kimondta, hogy a korábbi 
tartózkodásra vonatkozó feltétel csak az Egyesült Királyság szociális biztonsági rendszerével 
fennálló egyéb megfelelő kapcsolat hiányában érvényesíthető. 

A Bíróság komoly hangsúlyt fektetett a polgárság intézményére és az ahhoz társuló jogokra. 
Továbbá hangsúlyozta, hogy nem lenne összeegyeztethető a polgári jogokkal, ha a polgárok 
saját tagállamukban – amelynek állampolgárai – kedvezőtlenebb elbánásban részesülnének, 

                                                                                                                                                  
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról (HL L 158., 2004.4.30., 77. o.)
1 A C-299/05. sz. ügyben 2007. október 18-án hozott ítélet
2 Lucy Jane Marie Stewart brit állampolgár által benyújtott 0876/2008. számú petíció az állampolgárságától 
eltérő uniós tagállamban való lakóhely esetén a rokkantnyugdíjhoz való jogáról
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mint egyébként, ha nem éltek volna a Szerződésekben kínált lehetőségekkel.

A Petíciós Bizottság a petíciót 2008-as beérkezése óta mindvégig határozottan támogatta, és a 
kérdésről konstruktív párbeszédet folytatott az illetékes brit hatóságokkal, valamint az 
Európai Bizottsággal. 2009 novemberében a petíció benyújtójának és családjának lehetősége 
nyílt arra, hogy részt vegyen az egyik bizottsági ülésen, és részletesen ismertesse ügyét a 
bizottság tagjai, valamint az Európai Bizottságot képviselő tisztviselők előtt. 

A múltban a petíciók benyújtói az oklevelük vagy képesítésük elismeréséhez fűződő 
problémákról is beszámoltak már, időnként pedig a 2005/36/EK irányelv1 hiányos 
átültetéséről vagy végrehajtásáról.

Úgy tűnik, hogy az illetékes hatóságok nem megfelelően ismerik vagy nem tartják kellőképen 
tiszteletben a 2005/36/EK irányelv alkalmazásához kidolgozott magatartási kódexet. 
Bizonyos esetekben a hatóságok arra kérték a kérelmezőket, hogy a mellékletekben említett 
dokumentumokon felül továbbiakat is nyújtsanak be, vagy épp aránytalan nyelvi tesztek 
elvégzésére kötelezték őket. Az irányelv végrehajtása terén mutatkozó késedelmeket több 
országban is kifogásolták. Azon gyógyszerészek, akik egy másik tagállamban szereztek 
képesítést, nehezményezték, hogy az Egyesült Királyságban nem engedélyezték számukra új 
gyógyszertárak irányítását, mégpedig az irányelv 21. cikke (4) bekezdésének megszorító 
értelmezése miatt. 

Az illetékes hatóságok tömkelege – nemzeti és helyi szinten egyaránt – zavaros helyzetet 
teremt, amelyben nehéz megállapítani, hogy melyik az a megfelelő szerv, amelyhez a petíció 
benyújtói fordulhatnak. A hosszadalmas eljárások és a bürokrácia útvesztői szintén 
elriaszthatják a polgárokat.

Olaszországi idegennyelv-tanárok („lettori”) esetében az állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetés szembetűnő gyakorlatára is számos alkalommal rávilágítottak már, e 
tanárok ugyanis évtizedek óta küzdenek a biztos munkahelyi pozícióhoz, a szakmai 
előmenetelhez, a nyugdíjhoz és a szociális biztonsághoz kapcsolódó megkülönböztető 
bánásmód ellen. 

A petíciók benyújtói továbbá aggodalmuknak adtak hangot a fogyatékkal élő személyek által a 
szabad mozgáshoz való joguk gyakorlása esetén tapasztalt akadályok, így például a megfelelő 
közlekedési lehetőségek hiánya miatt.

A családjog terén jelentkező problémákat főként válás, illetve egy másik tagállamban 
bejegyzett élettársi kapcsolat elismerése esetén a gyermekek feletti felügyeleti joggal 
összefüggésben tártak fel.

Ami a határokon átnyúló válásokat illeti, a petíciók benyújtói elsősorban a tetemes 
költségeket, az elhúzódó eljárásokat, valamint az alkalmazandó jogszabályokkal és a 
joghatósággal kapcsolatos megfelelő tájékoztatás hiányát kifogásolták. 

Az adóügyi kérdések komoly gátat jelentenek a szabad mozgáshoz való jog érvényesülése 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve a szakmai képesítések elismeréséről
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előtt. Egymás utáni többszörös lakóhelyváltást követően ugyanazon személygépkocsira több 
országban is vethetnek ki adót. Amikor egyik országból a másikba költöznek, a polgároknak –
néha túlzott mértékű – regisztrációs adókat kell fizetniük. A kettős adóztatás (az örökség, 
nyugdíj, osztalék vagy jövedelem vonatkozásában) szintén gyakran felmerülő kérdés. 

Több olyan petíció is akad, amely az anyakönyvi okmányok elismerésének hiányából fakadó 
problémákat szemlélteti. Az okmányok elismerésére irányuló eljárások rendkívül 
időigényesnek bizonyulhatnak, és számos költséggel járnak, amelyek mindenekelőtt a 
fordításhoz, illetve a hitelesítéshez köthetők. A petíciók benyújtói közül egyesek arról 
számoltak be, hogy nevük nyelvi átültetése során szembesültek problémákkal, amikor is 
annak elérésére törekedtek, hogy nevük igazodjon azon ország kultúrájához, ahová költöztek. 
Mások olyan nehézségekről számoltak be, amelyeket új lakóhelyükön újszülött gyermekeik 
nyilvántartásba vételekor tapasztaltak. Arra is fény derült, hogy a lengyel hatóságok nem 
hajlandóak családi állapotot igazoló dokumentumot kiállítani olyan személyek számára, akik 
azonos neműek közötti élettársi kapcsolatra vagy házasságra kívánnak lépni egy másik 
tagállamban.

Már beterjesztették az olyan európai személyazonossági okmányra tett javaslatot, amely 
hozzáférést garantálna a tartózkodáshoz, a foglalkoztatáshoz és a szociális biztonsághoz 
kapcsolódó jogokhoz.  

Az aktív és passzív választójog európai és helyhatósági választásokon történő gyakorlásával 
összefüggésben is beszámoltak néhány problémáról. 

A petíciók benyújtói közül egyesek – máltai vagy spanyolországi lakosok – adminisztratív 
hibák, illetve a megfelelő tájékoztatás hiányából adódóan nem szavazhattak az európai 
választásokon. Mások arról panaszkodtak, hogy új tartózkodási országukban nem 
engedélyezték számukra egy politikai párthoz való csatlakozást, illetve hogy nem 
rendelkeznek választójoggal a lakóhelyük szerinti államban, még akkor sem, ha már több 
mint 10 évet eltöltöttek abban az országban. Néhány polgár aggodalmát fejezte ki amiatt, 
hogy egy bizonyos külföldön töltött időszak elteltével a származási országukban elveszítik 
választójogukat.

Végezetül az előadó az informális problémamegoldó hálózatokra (Solvit, „Az Ön Európája” 
weboldal) helyezi a hangsúlyt, valamint a megerősített kommunikációs politikára, amelyek 
biztosítani hivatottak, hogy a polgárok teljes körűen élhessenek a Szerződésekben lefektetett 
jogaikkal.

Jóllehet az uniós jogi aktusok egyértelműen rögzítik a polgárok jogait, azok a gyakorlatban 
nem mindig érvényesülnek. Ezért sokan kiábrándultak az európai projektből. A Petíciós 
Bizottság e hiányosságok orvoslására törekszik azáltal, hogy a polgárokat helyezi 
tevékenységeinek középpontjába. Politikai befolyásával bölcsen élve közvetlen párbeszédet 
folytat az érintett tagállamok nemzeti, illetve regionális hatóságaival, és megpróbál gyors, 
peren kívüli megoldásokat találni a felmerülő kérdésekre. Olyan esetekben, amikor felmerül 
az európai jog súlyos megsértésének lehetősége – ami indokolttá teszi az ügy további 
kivizsgálását az Európai Unió Bírósága előtt –, a Petíciós Bizottság kötelezettségszegési 
eljárások kezdeményezése érdekében szorosan együttműködik az Európai Bizottsággal. 
Következésképpen a petíciós folyamat rendületlenül előmozdítja és garantálja a polgárok 
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jogait.


