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Tárgy: Az Adebayo Kelly, brit állampolgár által benyújtott 1137/2007 számú petíció 
egy vízumkérelem elutasításáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki brit állampolgár és nigériai házastársával – aki öt évre szóló 
tartózkodási engedélyt kapott – Írországban lakik, kifejti, hogy amikor 2007. augusztus 29-én 
belga vízumért folyamodott, a nagykövetség munkatársa arról tájékoztatta, hogy kérelmét 
nem tudják elfogadni, mivel házastársának az Írországba való visszatéréshez vízumra van 
szüksége. A nagykövetség tisztviselői megtagadták a vízum kiadását annak ellenére, hogy a 
petíció benyújtója minden szükséges dokumentumot benyújtott.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. március 25. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. szeptember 26.

A petíció benyújtója, aki brit állampolgár és nigériai házastársával Írországban lakik, azt 
állítja, hogy a belga nagykövetség 2007. augusztusában elutasította házastársa vízumkérelmét, 
arra hivatkozva, hogy az Írországba való visszatéréshez vízumra lenne szüksége. A belga 
hatóságok felszólították a kérelmezőt, hogy mutassa be repülőjegyét és szállásfoglalását, majd 
megtagadták a vízum kiadását.

A 2004/38/EK irányelv értelmében a családtagoknak joguk van az uniós állampolgárokat 
azokba a tagállamokba is elkísérni, vagy hozzájuk azokban a tagállamokban csatlakozni, 



PE414.250v01-00 2/3 CM\747371HU.doc

HU

amelyeknek az érintett uniós polgár nem állampolgára. Ez a jog az uniós állampolgárhoz 
fűződő családi kapcsolatból ered.

Az irányelv 5. cikkének 2. bekezdése értelmében az 539/2001/EK rendelet hatálya alá tartozó
tagállamok, mint például Belgium, kérhetik, hogy amennyiben az EU valamely állampolgára 
gyakorolja az Unió területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát, úgy 
családtagja, aki harmadik ország állampolgára, a rendeletnek megfelelően rendelkezzen 
vízummal. 

Amint azt az Európai Bíróság is megerősítette1, az ilyen családtagoknak nemcsak ahhoz van 
joguk, hogy belépjenek a tagállam területére, hanem ahhoz is, hogy megszerezzék a 
belépéshez szükséges vízumot. A tagállamoknak minden lehetőséget meg kell adniuk az 
érintett személyek számára, hogy a szükséges vízumokat megszerezhessék, és ezeket 
költségmentesen és a lehető leghamarabb, gyorsított eljárás keretében kell számukra 
kibocsátani.

Mivel ennek a jognak kizárólagos forrása a családi kötelék, a fogadó tagállam kérheti, hogy a 
vízumért folyamodó családtag mutassa be az érvényes útlevelét és a családi köteléket igazoló 
dokumentumot. Semmiféle egyéb dokumentum, pl. szállásfoglalás vagy megfelelő anyagi 
eszköz igazolása, meghívólevél vagy a visszaútra szóló jegy bemutatása nem kérhető.

Az irányelv 5. cikkének 2. bekezdése úgy rendelkezik, hogy az irányelv 10. cikkében említett 
érvényes tartózkodási engedélyt igazoló kártya megléte mentesíti a vízumkövetelmény alól az 
EU polgárok azon harmadik országbeli családtagjait, akik az uniós állampolgárt elkísérik egy 
olyan tagállamba, amelynek az nem állampolgára, vagy hozzá ott csatlakoznak.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy házastársa rendelkezik ilyen tartózkodási engedélyt
igazoló kártyával, amelyet az ír hatóságok állítottak ki. A házastársának tehát nem lenne 
szüksége vízumra ahhoz, hogy a petíció benyújtójával Belgiumba utazzon, vagy ott hozzá 
csatlakozzon.

A házastársnak ahhoz sincsen szüksége vízumra, hogy Írországba visszatérjen, mivel öt évre 
szóló érvényes ír tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

Mivel a petíció a közösségi jogszabályok nemzeti hatóságok általi helytelen alkalmazásának 
elszigetelt esetét írja le, a leghatékonyabb megoldás az, ha felveszik a kapcsolatot a SOLVIT 
hálózattal2. A SOLVIT egy on-line probléma-megoldó hálózat, amelyben az EU tagállamai 
együtt dolgoznak azoknak a problémáknak az egyszerű és hatékony megoldása érdekében, 
amelyek abból adódnak, hogy a hatóságok rosszul alkalmazzák a belső piaci jogszabályokat. 
A SOLVIT központok a nemzeti államigazgatás részét képezik, és céljuk, hogy valódi 
megoldásokat kínáljanak valódi problémákra, rövid, tíz hetes határidőn belül. A SOLVIT 
térítésmentesen dolgozik.

                                               
1 A Bíróság 2006. január 31-i ítélete a C-503/03 sz. Bizottság kontra Spanyolország ügyben (Rec. 2006, 

I-1097. o.)

2 További részletek találhatók a SOLVIT hálózatról a következő weblapon: http://ec.europa.eu/solvit.
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Amennyiben a probléma megoldatlan marad, vagy ha a petíció benyújtójának véleménye 
szerint a javasolt megoldás elfogadhatatlan, úgy a petíció benyújtójának jogában áll hivatalos 
panaszt benyújtani1  az Európai Bizottsághoz.

                                               
1 http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm
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