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Tárgy: CB, egyesült királyságbeli lakos által benyújtott 1442/2008. számú 100 aláírást 
tartalmazó petíció a tartózkodási engedélyek kiállításával kapcsolatos egyesült 
királyságbeli eljárások időtartama miatt jelentkező kedvezőtlen hatásokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja az uniós és az EGT-országok polgárainak házastársai 
számára kiállított tartózkodási engedélyekkel kapcsolatos egyesült királyságbeli eljárások 
időtartamát. A petíció benyújtója szerint nyolc hónapot kellett várnia, amíg tartózkodási 
engedélyét kézhez kapta. A petíció benyújtója rámutat a szóban forgó hosszadalmas eljárások 
okozta komoly kellemetlenségekre, amelyek abból fakadtak, hogy az eljárás ideje alatt nem 
kereshetett állást, illetve nem hagyhatta el az Egyesült Királyságot, mivel a kérelméhez 
mellékelt személyi okmányait a brit hatóságok egészen a tartózkodási engedély kiállításáig 
visszatartották. A petíció benyújtója azt állítja, hogy a brit hatóságok nem tartják tiszteletben 
az uniós jogszabályokat, ezért az Európai Parlamentet kéri az ügy kivizsgálására.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 10. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. május 15.

A Bizottság észrevételei

Az EK-Szerződés 18. cikke kimondja, hogy az e szerződésben és a végrehajtására hozott 
intézkedésekben megállapított korlátozásokkal és feltételekkel minden uniós polgárnak joga 
van a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz. A vonatkozó 
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korlátozásokat és feltételeket az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén 
történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv1

fogalmazza meg.

Az irányelv 8. cikkének (2) bekezdése szerint az uniós állampolgárok tartózkodási jogának 
igazolására haladéktalanul ki kell adni a bejelentkezésről szóló igazolást. Az irányelv 16. 
cikkének (2) bekezdése szerint az uniós állampolgárok állandó tartózkodáshoz való jogának 
igazolására a lehető leghamarabb ki kell adni az állandó tartózkodást igazoló dokumentumot.

Az irányelv 10. cikkének (1) bekezdése értelmében egy uniós állampolgár azon családtagjai 
tartózkodási jogának igazolására, akik nem uniós állampolgárok, a „Tartózkodási igazolvány 
uniós polgár családtagja számára” nevű dokumentumot kell kiállítani, az erre irányuló 
kérelem benyújtását követően legkésőbb hat hónapon belül. Emellett azonnal ki kell állítani 
egy igazolást a tartózkodási igazolvány iránti kérelem benyújtásáról. Az irányelv 20. cikkének 
(1) bekezdése értelmében egy uniós állampolgár azon családtagjai állandó tartózkodási 
jogának igazolására, akik nem uniós állampolgárok, állandó tartózkodási igazolványt kell 
kiállítani, az erre irányuló kérelem benyújtását követően legkésőbb hat hónapon belül.

A 2004/38/EK irányelvnek való megfelelés érdekében az Egyesült Királyság 2006-ban az 
Európai Gazdasági Térségre vonatkozó bevándorlási szabályokat fogadott el. A 2006-os 
szabályok megfelelően és teljes mértékben átültették a közösségi jogot.

Amint ezt az Európai Bíróság is megállapította a C-157/03 Bizottság v. Spanyolország
ügyben2 – ahol is elítélte Spanyolországot, amiért a hat hónapos határidőn túl hozott döntést 
egy kérelemről –, a tartózkodási dokumentumok kiállításának késedelme ellentétes a 
közösségi joggal.

Az Egyesült Királyság Határügynökségének hivatalos honlapja szerint 2009 márciusában a 
hatóságok bejelentkezésről szóló igazolásra irányuló, 2008. május előtt postai úton beérkezett 
kérelmeket, valamint tartózkodási igazolványra, állandó tartózkodási igazolványra és állandó 
tartózkodást igazoló dokumentumra irányuló, 2008. február előtt postai úton beérkezett 
kérelmeket dolgoztak fel.

Az úti okmányok visszatartása tekintetében, ami a tartózkodási engedélyre irányuló 
kérelemmel együtt leadandó dokumentumokkal kapcsolatos hatályos közösségi szabályozást 
illeti, az irányelv 8. cikke (3) bekezdésének a) pontja, 8. cikke (5) bekezdésének a) pontja és 
10. cikke (2) bekezdésének a) pontja feljogosítja az Egyesült Királyságot arra, hogy a 
tartózkodási dokumentumokra irányuló kérelemmel együtt megkövetelje érvényes úti 
okmányok bemutatását.  Az irányelv nem teszi azonban lehetővé a bemutatott dokumentumok 
eredeti példányának a bejelentkezésről szóló igazolásról/tartózkodási igazolványról szóló 
döntés meghozataláig történő visszatartását.

A tagállamoknak jogukban áll az úti okmányok valódiságát ellenőrizni; az az igazgatási 
gyakorlat azonban, miszerint a tartózkodási igazolványról szóló döntés meghozataláig 
visszatartják az eredeti úti okmányokat, indokolatlan akadályt jelent az Unió polgárai és 
családtagjaik szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogának gyakorlása előtt, és ellentétes 

                                               
1 HL L158, 2004.04.30., 77.o.
2 2005. április 14-i ítélet a Bizottság v. Spanyolország ügyben, Rec. 2005, I-2911. o. 
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az irányelvvel, mivel az irányelv 4. cikkének (1) bekezdése és 5. cikkének (1) bekezdése 
értelmében ezen úti okmányokra szükség van a más tagállam területén történő szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való közösségi jog gyakorlásához.

Mivel több mint 100 egyéni panasz érkezett e témában, a Bizottság 2009. március 19-én 
felvette a kapcsolatot az egyesült királyságbeli hatóságokkal, és kérte, hogy tájékoztató 
jellegű ütemterv kíséretében tájékoztassák az összes arra irányuló intézkedésről (jogi, 
adminisztratív, szervezeti lépések, vagy a személyzet számának növelése), hogy a 
panaszosoknak kiadják a kért tartózkodási dokumentumokat, minél hamarabb behozzák a 
lemaradást, és biztosítsák a 2004/38/EK irányelv szerinti kötelezettségek jövőbeni betartását.

Erre a kérésre válasz még nem érkezett.


