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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az uniós polgárságról szóló 2010. évi jelentésről: az uniós polgárok jogainak 
érvényesítése előtt álló akadályok lebontása
(2011/2182(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Petíciós Bizottság tanácskozásairól szóló korábbi állásfoglalásaira,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 227. cikkében foglalt 
petíciós jogra,

– tekintettel az EUMSZ második, A megkülönböztetés tilalma és az uniós polgárság című 
részére és az Alapjogi Charta V. címére,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 10. és 11. cikkére,

– tekintettel a „2010. évi jelentés az uniós polgárságról – Az uniós polgárok jogainak 
érvényesítése előtt álló akadályok lebontása” című, 2010. október 27-i bizottsági 
közleményre (COM(2010)0603),

– tekintettel „Az egységes piaci intézkedéscsomag felé – A magas szinten versenyképes 
szociális piacgazdaságért” című, 2010. október 27-i bizottsági közleményre 
(COM(2010)608),

– tekintettel a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK 
tanácsi rendeletre1,

– tekintettel az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre2 (a továbbiakban: a szabad mozgásról szóló irányelv),

– tekintettel a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre3 (a továbbiakban: a képesítésekről szóló 
irányelv),

– tekintettel a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet 
végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló, 2009. szeptember 16-i európai 
parlamenti és tanácsi 987/2009/EK rendeletre4,

– tekintettel az európai polgársággal kapcsolatos problémákról és lehetőségekről szóló, 
2009. április 2-i állásfoglalására5,

                                               
1 HL L 257., 1968.10.19., 2. o. 
2 HL L 158., 2004.4.30., 77. o.
3 HL L 255., 2005.9.30., 22. o.
4 HL L 284., 2009.10.30., 1. o.
5 HL C 137. E., 2010.5.27., 14. o.



PE473.706v02-00 4/14 PR\882990HU.doc

HU

– tekintettel eljárási szabályzatának 48. cikkére,

– tekintettel a Petíciós Bizottság jelentésére és az Alkotmányügyi Bizottság, az 
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottság, valamint a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményére (A7-0000/2011),

A. mivel az uniós polgárok többek között jogosultak arra, hogy a tagállamok területén 
szabadon mozogjanak és tartózkodjanak, választásra jogosultak és választhatók a 
lakóhelyük szerinti tagállam európai parlamenti és helyhatósági választásain, jogosultak 
bármely tagállam diplomáciai vagy konzuli hatóságainak védelmét igénybe venni 
harmadik ország területén, továbbá jogosultak petíciót benyújtani az Európai 
Parlamenthez, az európai ombudsmanhoz folyamodni, valamint arra is, hogy a 
Szerződések nyelveinek valamelyikén az Unió bármely intézményéhez vagy tanácsadó 
szervéhez folyamodjanak1;

B. mivel a Lisszaboni Szerződés kibővítette az uniós polgárság fogalmát és az abból eredő 
jogokat;

C. mivel a szabad mozgásról szóló irányelv hatálybalépése után hét évvel még mindig túl sok 
a probléma az irányelv végrehajtásával; mivel a legtöbb panasz a beutazáshoz való joggal, 
a három hónapon túli tartózkodáshoz való joggal, a tartózkodási engedélyek 
érvényességével, a tartózkodási jog és a huzamos tartózkodási jog fenntartásával és a 
családtagok jogaival foglalkozik;

D. mivel sok polgár túlbecsüli a szabad mozgásról szóló irányelv hatályát, különösen amikor 
olyan családtagok számára próbál jogokat szerezni, akik harmadik országok 
állampolgárai, és nehezen értik meg, hogy az irányelv nem alkalmazandó olyankor, ha a 
saját tagállamukban tartózkodnak, ami látszólag anomália;

E. mivel azok az uniós polgárok, akik életvitelszerűen az Egyesült Királyságban 
tartózkodnak és bizonyos szociális biztonsági ellátásokat igényelnek, kötelesek alávetni 
magukat a tartózkodáshoz való jog tesztjének („Right to Reside Test”), amely a nem 
egyesült királyságbeli állampolgárokra további feltételeket szab ki;

F. mivel a romák 2010-es franciaországi kitoloncolásának esete nemcsak alapjogi 
szempontból volt ellentmondásos, hanem a szabad mozgáshoz való jog, valamint az 
állampolgárság, illetve a faji és etnikai hovatartozás alapján történő megkülönböztetés 
szempontjából is;

G. mivel több tagállam úgy határozott, hogy a román és bolgár állampolgárok munkaerő-
piaci hozzáférését korlátozó átmeneti intézkedéseket vezet be vagy fenntartja azok 
alkalmazását; mivel az ilyen intézkedések a munkavállalók kizsákmányolásához, illegális 
munkavégzéshez és a szociális biztonsági ellátásokhoz való hozzáférés elmaradásához 
vezethetnek;

H. mivel az azonos nemű párok az uniós tagállamok közötti költözés során számos 
nehézséggel szembesülnek abból adódóan, hogy az EU területén hiányzik a 

                                               
1 Az EUMSZ 20. cikkének (2) bekezdése
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homoszexuális kapcsolatok jogállásának kölcsönös elismerése;

I. mivel sok petíció hívta fel a figyelmet a szociális biztonsági ellátások igénybevétele terén 
jelentkező problémákra, amelyek elsősorban a nemzeti hatóságok együttműködésének 
hiányát, az összesítés elvének helytelen alkalmazását, az alkalmazandó szabályokról szóló 
megfelelő tájékoztatás elmulasztását vagy az ügyek nehézkes kezelését érintik;

J. tekintettel a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv helytelen 
végrehajtásához kapcsolódó problémákra (kompenzációs intézkedések, kiegészítő
dokumentumok bekérése, megalapozatlan elutasító döntések a fogadó tagállam részéről, a 
kérelmek feldolgozása terén jelentkező indokolatlan késedelmek, speciális nyelvi tesztek 
módszeres bevezetése), amelyek az EU egész területén komolyan akadályozzák a 
polgárok jogainak gyakorlását;

K. mivel a petíció benyújtói határozottan kifogásolták az állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetést a német ifjúságvédelmi hivatal (Jugendamt) esetében, amely a 
beérkezett petíciók szerint a vegyes házasságokban megkülönböztetést alkalmaz a nem 
német állampolgárságú házastársakkal szemben;

1. üdvözli az uniós polgárságról szóló 2010. évi jelentést – amely az uniós polgárok jogainak 
érvényesítése előtt álló akadályok lebontását tűzte ki célul – és a benne foglalt 
javaslatokat; felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a jelentésben kilátásba 
helyezetett jogalkotási és nem jogalkotási intézkedések előterjesztésére és jóváhagyására 
minél előbb sor kerüljön annak érdekében, hogy az uniós polgárok jogai 
érvényesülhessenek, a tagállamok pedig felszámolhassák az említett jogok gyakorlása 
előtt álló akadályokat;

2. megjegyzi, hogy bár a Szerződések kifejezetten rendelkeznek az Európai Parlamenthez 
benyújtható petícióhoz való jogról, azt nem ismerik vagy alkalmazzák elegen, ezért kéri, 
hogy a polgárok kapjanak jobb tájékoztatást a petíciós jogról, különösen az Európai 
Parlament tagállamokban működő irodáin keresztül;

3. úgy véli, hogy a 2012. április 1-jétől érvénybe lépő európai polgári kezdeményezés jelenti 
a transznacionális részvételi demokrácia első eszközét, a polgároknak pedig lehetőséget ad 
arra, hogy aktívabban részt vegyenek az európai szakpolitikák és jogszabályok 
kialakításában; felhív az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet hatékony 
végrehajtására, és különösen kéri az uniós intézményeket és tagállamokat, hogy 
vállaljanak aktív szerepet a polgárok ezen új eszközről való tájékoztatásában;

4. felszólítja a Bizottságot, hogy amikor kidolgozza az EU Alapjogi Chartájának 
alkalmazásáról szóló éves jelentését, ne csak a Charta alkalmazására összpontosítson, 
hanem az uniós Szerződések alapvető jogokra vonatkozó valamennyi cikkének 
alkalmazására és az alapvető jogok európai uniós helyzetére is; kéri a Bizottságot, hogy az 
említett jelentésben adjon részletesebb tájékoztatást azon kérdésekről, amelyekkel a 
polgárok hozzá fordulnak, valamint arról is, hogy azokat miként kezelte és milyen konkrét 
nyomon követő intézkedéseket hozott;

5. felhívja az Unió összes intézményét, szervét és hivatalát annak biztosítására, hogy a 
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dokumentumokhoz való hozzáférés 2001/1049/EK rendeletben1 előírt joga – az uniós 
polgárok egyik fontos joga – garantált legyen azáltal, hogy javítják az átláthatóságot, 
valamint megkönnyítik és felhasználóbaráttá teszik a dokumentumokhoz és 
információkhoz való hozzáférést, hogy a polgárok közvetlenebbül részt tudjanak venni a 
döntéshozatali folyamatban; 

6. bár elismeri, hogy a tájékoztatáshoz való jog a demokrácia egyik sarokköve, úgy véli, 
hogy a Bizottság szélesebb körű hozzáférést biztosíthatna a vizsgálatokról és a jogsértési 
ügyekről szóló információkhoz anélkül, hogy veszélyeztetné a vizsgálatok célját, és hogy 
a nyomós közérdek kellőképpen indokolhatja az említett iratokhoz való hozzáférést, 
különösen olyan esetekben, amikor az alapvető jogok, az emberi egészség vagy a 
környezet visszafordíthatatlan károkkal szembeni védelme foroghat kockán; 

7. felhívja a Bizottságot, hogy teljes mértékben élve a jogsértési eljárás indításához való 
jogával, gondoskodjon arról, hogy a tagállamok helyesen ültetik át és hajtják végre a 
szabad mozgásról szóló irányelvet; felszólítja a tagállamokat, hogy számolják fel a 
polgárok szabad mozgásának útjában álló meglévő jogi és gyakorlati akadályokat, és ne 
vezessenek be nehézkes, indokolatlan adminisztratív eljárásokat, amelyekkel korlátozzák 
az említett jog érvényesülését; továbbá felszólítja a Bizottságot, hogy fokozott 
erőfeszítésekkel törekedjen arra, hogy felhívja a polgárok figyelmét a szabad mozgáshoz 
való jogra, és segítse őket annak gyakorlásában, különösen ha azt tőlük megtagadják vagy 
esetükben korlátozzák;

8. felhívja azokat a tagállamokat, amelyek úgy döntöttek, hogy a román és bolgár 
állampolgárok munkaerő-piaci hozzáférését korlátozó átmeneti intézkedéseket vezetnek 
be vagy fenntartják azok alkalmazását2, hogy 2011 végéig vizsgálják felül határozataikat;

9. megismétli a tagállamokhoz intézett korábbi felhívásait, hogy szexuális irányultság vagy 
állampolgárság alapján történő megkülönböztetés nélkül, minden uniós polgár és családja 
számára biztosítsák a szabad mozgást3; megismétli a tagállamokhoz intézett felhívását, 
hogy a kölcsönös elismerés, az egyenlőség, a megkülönböztetésmentesség, a méltóság, 
valamint a családi és magánélet tiszteletben tartásának elve alapján teljes körűen 
érvényesítsék a 2004/38/EK irányelv 2. és 3. cikkében garantált jogokat, nemcsak a 
különnemű házastársakra, hanem a bejegyzett élettársra, azonos háztartásban élő 
személyre vagy élettársra vonatkozóan is, akivel egy uniós polgár kellőképpen igazolt, 
szilárd kapcsolatban él, az azonos nemű párok tagjait is beleértve; ezzel összefüggésben 
felhívja a Bizottságot, hogy gondoskodjon az irányelv szigorú alkalmazásáról, az Európai 
Unió Alapjogi Ügynökségének jelentéseiben foglalt elemzésre és következtetésekre 
építve, és kísérje figyelemmel e kérdések alakulását;

10. felhívja a Bizottságot, hogy fordítson több figyelmet és adjon pontosabb választ az 
anyakönyvi okmányok kölcsönös elismerésével és ezek hatásával foglalkozó nagyszámú 

                                               

1 Az Európai Parlament és a Tanács 2001. május 30-i 1049/2001/EK rendelete az Európai Parlament, a Tanács és 
a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.)

2 Lásd többek között a 0810/2011. és 0900/2011. számú petíciót
3 Lásd többek között a 0155/2011. és 0381/2011. számú petíciót
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petícióra1, és ezért kiemeli annak fontosságát, hogy EU-szerte minél előbb előrehaladás 
történjen az azonos neműek házassága és az azonos nemű, illetve különnemű személyek 
közötti bejegyzett élettársi kapcsolat jogállásának kölcsönös elismerése, valamint a 
szexuális irányultság vagy a kapcsolat típusa (élettársi kapcsolat vagy házasság) alapján 
történő megkülönböztetés leküzdése terén; továbbá felszólítja a Bizottságot, hogy 
sürgősen terjesszen elő megfelelő jogalkotási javaslatokat;

11. kiemeli, hogy a tömeges kiutasítás a szabad mozgásról szóló irányelv megsértésének 
minősül, továbbá ellentétes azokkal az alapvető értékekkel és elvekkel, amelyeken az 
Európai Unió alapul; emlékeztet arra, hogy a szabad mozgásról szóló irányelv értelmében 
a szabad mozgás és tartózkodás közrendi vagy közbiztonsági okokból való korlátozásait 
kizárólag a személy magatartása alapján lehet bevezetni, mindenfajta, például etnikai vagy 
nemzeti hovatartozás történő megkülönböztetés nélkül, és az uniós polgárok automatikus 
kiutasítása nem indokolható a gazdasági javak hiányával (16. preambulumbekezdés, 14. 
cikk);

12. szorgalmazza, hogy a tagállamok szüntessék meg az olyan politikákat, amelyek 
közvetlenül vagy közvetve faji és etnikai hovatartozáson alapuló megkülönböztetést 
alkalmaznak a romákkal és más kisebbségi csoportokkal szemben, és felszólítja őket arra, 
hogy vessenek véget mindenfajta üldöztetésnek, kilakoltatásnak és kitoloncolásnak;
felhívja valamennyi tagállamot és az EU-t, hogy vállaljanak közös felelősséget a romák 
integrációjának előmozdítására, összhangban a romák integrációjának európai uniós 
stratégiájáról szóló 2011. március 9-i európai parlamenti állásfoglalással2 és „A nemzeti 
romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című közleménnyel3 , valamint 
támogassák és oltalmazzák a romák alapvető jogait;

13. felhívja a Bizottságot, hogy a társadalmi integrációs prioritásokat kapcsolja össze egy sor 
világosan megfogalmazott célkitűzéssel, amelyek magukban foglalják a polgárok 
megkülönböztetéssel szembeni védelmét az élet minden területén, valamint a romák és 
nem romák közötti társadalmi párbeszéd előmozdítását a rasszizmus és idegengyűlölet 
leküzdése érdekében; felhívja a Bizottságot, hogy a Szerződések őreként biztosítsa a 
vonatkozó jogszabályok teljes körű végrehajtását, valamint megfelelő szankciók 
kiszabását rasszista indítékú bűncselekmények esetén4;

14. felhívja a Bizottságot, hogy kísérje figyelemmel a szociális biztonsági rendszerek 
koordinálásáról szóló rendeletek helyes alkalmazását a tagállamok részéről, külön ügyelve 
a 2010. május 1-jén hatályba lépett 883/2004/EK és 987/2009/EK rendelettel bevezetett új 
szempontokra;

15. aggódik amiatt, hogy az egyesült királyságbeli hatóságok a petíciók benyújtóit sok esetben 
arra kötelezték, hogy vessék alá magukat a tartózkodáshoz való jog tesztjének annak 
érdekében, hogy szociális lakhatáshoz vagy más ellátáshoz, például álláskeresési 
támogatáshoz juthassanak5; külön felhívja a figyelmet arra, hogy ez a követelmény 

                                               
1 Lásd többek között a 0632/2008. számú petíciót
2 P7_TA(2011)0092
3 COM(2011)0173
4 Lásd többek között az 1351/2008., 0945/2010. és 1300/2010. számú petíciót
5 Lásd többek között a 0401/2009. és 1119/2009. számú petíciót
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állampolgárságon alapuló közvetett megkülönböztetést vezet be, ami ellentétes az 
883/2004/EK rendelet 4. cikkével; szorgalmazza, hogy az Egyesült Királyság hozza 
összhangba jogszabályát az uniós joggal;

16. szorgalmazza, hogy az Egyesült Királyság tartsa tiszteletben az Európai Unió Bíróságának 
döntéseit a pénzbeli betegségbiztosítási ellátások exportálhatóságáról1, és ne alkalmazza a 
korábbi tartózkodásra vonatkozó feltételt („Past Presence Test”), amikor más 
reprezentatív elemek segítségével is megállapítható az Egyesült Királyság szociális 
biztonsági rendszerével fennálló valós kapcsolat;

17. úgy véli, hogy a képesítések elismeréséről szóló irányelvnek korszerűsített formájában 
arra kellene összpontosítania, hogy összehangolja a szakemberek számára jelenleg 
hozzáférhető információforrásokat és biztosítsa a koordinációt az „Európa Önökért” 
portállal;

18. szorgalmazza, hogy azon tagállamok, amelyek ezt eddig még nem tették meg, az általános 
rendszer keretében hozzák létre a képesítések elismeréséről szóló irányelv 10. cikkében 
előírt kompenzációs intézkedések rendszerét, mivel ennek elmulasztása a jelek szerint 
állampolgárság alapján történő megkülönböztetést eredményez; ezzel összefüggésben 
rámutat arra, hogy az EU-hoz 2004-ben és 2007-ben csatlakozott tagállamok polgárai, 
különösen az egészségügyi szakemberek (orvosok, szülésznők, ápolók) arról számoltak 
be, hogy képesítéseik vagy szerzett jogaik másik tagállamban való elismerésével 
kapcsolatban problémákat tapasztaltak2;

19. emlékeztet arra, hogy a leghosszabb ideje függőben lévő petíciók egyike az idegen nyelvi 
előadók („lettori”) által több olasz egyetemen is elszenvedett megkülönböztető 
bánásmódról szól3; felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja tovább a jelenlegi úgynevezett 
„Gelmini-reformot”, amely 2010 decemberében lépett hatályba; felszólítja az olasz 
hatóságokat és az érintett egyetemeket, hogy sürgősen rendezzék ezt az ügyet;

20. emlékeztet arra, hogy a 2201/2003/EK rendelet4 azt az elvet állapítja meg, hogy a 
gyermekeknek a szülők válása után meg kell hagyni a lehetőséget arra, hogy mindkét 
szülővel kapcsolatban maradjanak, még akkor is, ha nem ugyanabban a tagállamban 
élnek; rámutat arra, hogy bár a láthatási jogra vonatkozó érdemi szabályok bevezetése és 
alkalmazása jelenleg a tagállamok hatáskörébe tartozik, a tagállamoknak hatásköreik 
gyakorlása során tiszteletben kell tartaniuk az uniós jogot, különösen a Szerződés arra 
vonatkozó rendelkezéseit, hogy minden uniós polgárnak jogában áll egy másik tagállamba 
utazni és ott tartózkodni5;

21. ismételten felhívja a figyelmet azon uniós polgárok problémáira, akik úgy döntöttek, hogy 
élnek az EUMSZ 49. cikke szerinti letelepedési jogukkal és törvényes úton ingatlant 
vásároltak Spanyolországban, de az ingatlanokat ezt követően – megfelelő eljárás vagy 

                                               
1 A 2007. október 18-i  C-299/05. sz. ügy és újabban a 2011. július 21-i C-503/09. sz. ügy
2 Lásd többek között a 112/2009. számú petíciót
3 Lásd többek között az 511/1998. és 689/1998. számú petíciót
4 A Tanács 2201/2003/EK rendelete a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a 
joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről, HL L 338., 2003.12.23., 1. o.
5 Lásd többek között az 1614/2009. számú petíciót 
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kártérítés nélkül – törvénytelennek minősítették; szorgalmazza, hogy a spanyol hatóságok 
alaposan vizsgálják felül a Ley de Costas (partvédelmi törvény) végrehajtásának módját 
annak érdekében, hogy elkerülhetővé váljon az egyéni ingatlantulajdonosok jogainak 
megsértése;

22. emlékeztet a Petíciós Bizottság fő prioritására, miszerint megoldást kell találni a régóta 
fennálló ingatlanproblémákra olyan országokban, mint Spanyolország, Ciprus és Bulgária;
rámutat arra, hogy az uniós polgároknak – a tagállamok állampolgárainak és a 
külföldieknek egyaránt – több komoly problémájuk is adódott az ingatlanügyletek, a banki 
garanciák és a tulajdonjogok megsértése terén, ami hozzájárult a határokon átnyúló 
ingatlanpiacon jelentkező bizalomhiányhoz és Európa gazdasági problémáihoz; az egyes 
tulajdonjogi szakértők és a Petíciós Bizottság tagjai által levont következtetések alapján 
arra szólít fel, hogy az EU fogyasztóvédelmi és szabad mozgásról szóló elveit terjesszék 
ki a tulajdonra is, és megismétli azt a felhívását, hogy a törvényes úton szerzett 
tulajdonhoz való jogot teljes mértékben tartsák tiszteletben;

23. úgy véli, hogy a polgárokat kiszolgáló egyablakos ügyintézés, az „Európa Önökért” 
létrehozása rendkívül fontos azon polgárok számára, akik tanácsra vagy jogorvoslatra 
szorulnak; elismeri, hogy a Bizottság által kialakított problémamegoldó hálózatok fontos 
partnerek a belső piac helytelen működésével kapcsolatos panaszok rendezésében; felhívja 
a Bizottságot, hogy a meglévő uniós szintű segítségnyújtó és problémamegoldó 
szolgálatok bevonásával aktívabban támogassa ezeket a könnyen elérhető internetes 
szolgáltatásokat;

24. szorgalmazza, hogy a Bizottság működjön együtt a Petíciós Bizottsággal az uniós 
polgárságról szóló új jelentés 2013. évi kidolgozásakor;

25. üdvözli a Bizottság azon javaslatát, hogy 2013 legyen a „polgárok európai éve”, amely az 
„uniós polgárság” fogalmának bevezetése óta eltelt 20 évről emlékezne meg, és 
fokozottan felhívná a figyelmet az uniós polgársághoz társuló jogokra; felhívja a 
Bizottságot, hogy e lehetőséggel élve fokozza a polgárok jogainak védelmére és 
előmozdítására tett erőfeszítéseit;

26. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az 
európai ombudsmannak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

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.

Ez a jelentéstervezet a 2008–2011 közötti referencia-időszak során a Petíciós Bizottsághoz 
beérkezett petíciók szemszögéből vizsgálja az Európai Bizottság által javasolt fellépéseket, 
ami lehetővé tette a legfrissebb fejlemények figyelembevételét. 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 

                                               
1 COM(2010) 0603 végleges
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-
0204&language=EN&ring=A6-2009-0182.
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jog áll az első helyen”, és azzal az emberek 88%-a tisztában van1.

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 irányelv2 hatálybalépése óta számos petíció tanúskodik arról, hogy még mindig 
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 túlságosan sok 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 sorolta3. 

Emellett az egyik petíció benyújtója által indított kereset4 előzetes döntéshozatal iránti 

                                               
1 Eurobarométer, Európai uniós polgárság – elemző jelentés (Flash EB Series #294, 2010. október).
2 A 2004/38/EK irányelv az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról (HL L 158., 2004.4.30., 77. o.)
3 A C-299/05. sz. ügyben 2007. október 18-án hozott ítélet
4 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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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, 
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. 

Az egyesült királyságbeli szabályok nem tesznek említést arról, hogy annak a korábbi 
munkavállalónak, akinek a gyermeke még tanul, az uniós jog értelmében joga van az Egyesült 
Királyságban tartózkodni. Ennek eredményeképpen a személyek ezen csoportjától szinte 
bizonyosan tévesen tagadják meg az ellátásokat azon az alapon, hogy nincs tartózkodási 
joguk. A szabályok az EUMSZ 18. cikke szerinti jogokkal sem foglalkoznak. Ez bonyolult 
terület, de az Európai Bíróság ítéleteiből világosan kiderül, hogy azt a személyt, akinek 
korábban egy tagállamban tartózkodási joga volt, az ellátásokhoz való hozzáférés 
szempontjából az említett tagállam állampolgáraival egyenlő bánásmódban kell részesíteni.

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

Úgy tűnik, hogy az illetékes hatóságok nem megfelelően ismerik vagy nem tartják 
kellőképpen 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. Azok a gyógyszerészek, akik egy másik tagállamban szereztek 
képesítést, nehezményezték, hogy az Egyesült Királyságban nem engedélyezték számukra új 
gyógyszertárak igazgatását, mégpedig az irányelv 21. cikke (4) bekezdésének megszorító 
értelmezése miatt. Az ügyet 2011 második felében sikerült rendezni.

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 
                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve a szakmai képesítések elismeréséről
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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 esetén a gyermekek feletti felügyeleti 
joggal, illetve egy másik tagállamban bejegyzett élettársi kapcsolat elismerésével 
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. 

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.

Számos olyan petíció van immár évek óta függőben, amely az azonos nemű személyek 
közötti házasságok és bejegyzett élettársi kapcsolatok kölcsönös elismeréséhez fűződő 
problémákra kér megoldást, amelyek szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetést 
idéznek elő több, az uniós polgárok számára garantált alapvető jog tekintetében. 

Az etnikai vagy nemzeti hovatartozás alapján történő tömeges kiutasítások komoly bírálatokat 
váltottak ki, és a probléma egyik okaként különösen a nemzeti romaintegrációs stratégiák 
hiányát nevezték meg. 

A jelentés az informális problémamegoldó hálózatok (Solvit, „Európa Önökért” weboldal) 
fontosságára, valamint a megerősített kommunikációs politikára helyezi a hangsúlyt, amelyek 
biztosítani hivatottak, hogy a polgárok teljes körűen élhessenek a Szerződésekben foglalt 
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 
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az európai jog súlyos megsértésének lehetősége – ami indokolttá teszi az ügy további 
kivizsgálását az Európai Unió Bírósága előtt –, a Petíciós Bizottság jogsértési eljárások 
kezdeményezése érdekében szorosan együttműködik az Európai Bizottsággal. 
Következésképpen a petíciós folyamat rendületlenül előmozdítja és garantálja a polgárok 
jogait.


