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Tárgy: Lars Evan Jørgensen, dán állampolgár által benyújtott 0242/2007. számú
petíció a dán bevándorlási hivatallal kapcsolatos problémákról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója Malmőben (Svédországban) él brazil menyasszonyával, aki svéd 
tartózkodási engedéllyel rendelkezik. A menyasszonyának időközben Koppenhágában állást 
ajánlottak, de a dán hatóságok életkorára (23), illetve arra való tekintettel, hogy 
Svédországban él, megtagadták munkavállalási engedély kibocsátását. Mivel a bevándorlási 
hivatal, amelyhez a petíció benyújtója már számtalan beadvánnyal fordult, eddig képtelen volt 
számára az elutasítással kapcsolatban megfelelő indokolást nyújtani, a Parlamentet kéri az 
ügy felkarolására. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. július 23. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. április 24.

A petíció benyújtója, aki dán állampolgárként Svédországban él brazil menyasszonyával, 
kifogásolja, hogy a dán hatóságok helytelenül kezelték menyasszonyának munkavállalási 
engedély iránti kérelmét.

Az EK-Szerződés 18. cikke megállapítja, hogy az Unió minden polgárának jogában áll 
szabadon mozogni és tartózkodni a tagállamok területén belül, a Szerződésben, illetve az e 
célból elfogadott intézkedések által megállapított korlátozások és feltételek betartása mellett. 
A vonatkozó korlátozásokat és feltételeket az Unió polgárainak és családtagjaiknak a 
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tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló
2004/38/EK irányelv tartalmazza.

A 2004/38/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdése értelmében ezt az irányelvet csupán azokra 
az uniós polgárokra kell alkalmazni, akik olyan tagállamba költöznek, vagy olyan 
tagállamban tartózkodnak, amelynek nem állampolgárai, valamint az őket kísérő vagy 
hozzájuk csatlakozó családtagjaikra. 

A petíció benyújtója megerősíti, hogy menyasszonya élvezi az irányelv szerinti jogokat 
Svédországban. Mindazonáltal eltérő a helyzet Dánia vonatkozásában, amely tagállamnak a 
petíció benyújtója állampolgára ugyan, de nem ott tartózkodik.

Az állampolgárságuk szerinti tagállamban tartózkodó uniós polgárok nem élvezhetik azokat 
az uniós polgárokat megillető jogokat, akik a fenti jogokat gyakorolva egy másik tagállamba 
költöztek. Mindazonáltal az Európai Bíróság kiterjesztette a kedvező bánásmódot azokra az 
uniós polgárokra is, akik egy másik tagállamban való tartózkodáshoz való joguk gyakorlását
követően visszatérnek saját tagállamukba1, illetve azokra az uniós polgárokra is, akik a 
Szerződés által biztosított jogaikat gyakorolták egy másik tagállamban, anélkül, hogy ott 
tartózkodtak volna2 (például szolgáltatások nyújtása egy másik tagállamban ott tartózkodás 
nélkül).

Nincs arra utaló jel, hogy a petíció benyújtója olyan helyzetben van, hogy a szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogra vonatkozó közösségi jogszabályok alapján Dánia 
vonatkozásában védelmet élvezhessen.

Alkalmazható közösségi jog hiányában teljes egészében Dánia feladata marad, hogy 
szabályokat állapítson meg a harmadik országokból származó családtagok azon idő alatti 
dániai munkavállalási és tartózkodási jogával kapcsolatban, amíg a dán állampolgár egy 
másik tagállamban tartózkodik.

A dán követelmények tekintetében, miszerint a brazil menyasszonynak munkavállalási és 
tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania, a Bíróság ítélkezési gyakorlata3

megerősíti, hogy a közösségi jog nem biztosítja a harmadik országból származó családtag 
számára az ahhoz való jogot, hogy foglalkoztatottként más tagállamban vállaljon munkát, 
mint ahol az uniós állampolgárságú házastársa szabad mozgáshoz való jogát gyakorolva 
foglalkoztatottként tevékenységet folytat.

                                               
1 A Bíróságnak a C-370/90. sz. Singh ügyben hozott 1992. július 7-i ítélete, (EBHT 1992., I-4265. o.) és a C-

291/05. sz. Eind ügyben hozott 2007. december 11-i ítélete (EBHT 2007., I-10719. o.)
2 A Bíróságnak a C-60/00. sz. Carpenter ügyben hozott 2002. július 11-i ítélete (EBHT 2002., I-6279. o.)
3 A Bíróságnak a C-10/05. sz. Mattern és Cikotic ügyben hozott 2006. március 30-i ítélete (EBHT 2006., I-

3145. o.)


