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Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján az egyes migrációs tárgyú törvénye k
jogharmonizációs célú módosításáról szóló, T/1320 . számú törvényjavaslathoz az alábbi ,
egymással összefüggő

módosító javaslatoka t

terjesztem elő :

1. A törvényjavaslat 1 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„ 1 §
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkez ő személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a továbbiakban : Szmtv.) 1 . § (1) bekezdés d) pont
db) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép :
[A Magyar Köztársaság az e törvényben foglaltak szerint biztosítja a szabad mozgás é s
tartózkodás jogának gyakorlását]
„db) — abban az országban, ahonnan érkeznek — az EGT-állampolgár eltartottja volt, vag y
vele egy háztartásban élt, [vagy vele legalább egy évig élettársként élt,] illetve akirő l súlyos
egészségügyi okból az EGT-állampolgár személyesen gondoskodik .'

2. A törvényjavaslat 2 . §-a az alábbiak szerint módosul :
„2.
Az Szmtv. 3. (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[Érvényes úti okmánnyal és — amennyiben közvetlenül alkalmazandó európai közösségi jog i
aktus vagy nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik — érvényes három hónapot meg
nem haladó tartózkodásra jogosító vízummal családtagként jogosult beutazni a Magya r
Köztársaság területére az a harmadik ország állampolgárságával rendelkező személy is, aki]
„ b) — abban az országban, ahonnan érkeznek — az EGT-állampolgár eltartottja volt, vagy vel e
egy háztartásban élt, [vagy vele legalább egy évig élettársként élt,] illetve akirő l súlyos
egészségügyi okból az EGT-állampolgár személyesen gondoskodik .'

3. A törvényjavaslat 5 . §-a az alábbiak szerint módosul :
„5 §
Az Szmtv. 8. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :



[Az eljáró hatóság engedélyezheti annak a személynek a családtagként történ ő tartózkodását,
aki]
„b) – abban az országban, ahonnan érkeznek – a 6 . § (1) bekezdésében meghatározott
feltételeket teljesítő EGT-állampolgár eltartottja volt, vagy vele egy háztartásban élt, [vagy
vele legalább egy évig élettársként élt,] illetve akiről súlyos egészségügyi okból az EGT-
állampolgár személyesen gondoskodik .”

INDOKOLÁS

Mint a törvényjavaslat indokolása kifejti, az Európai Unió bizottsága kifogásolta, hogy a z
Szmtv 3 §-a túl szigorúan ültette át az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK Irányelvét
(2004. április 29 .) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történ ő
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, amidőn az egy éves együttélési
kötelezettséget támasztott a beutazás és a tartózkodás tekintetében könnyített elbánásr a
jogosult személyek meghatározásakor .
Ezt az egyéves feltételt most a törvényjavaslat kivette az egy háztartásban élő családtagok
vonatkozásában, de a jellemzően ugyancsak egy háztartásban élő élettárs vonatkozásában
vissza akarja csempészni .
Tekintettel arra, hogy az élettárs ugyancsak a háztartásban él, a javasolt törvényszöveg ké t
fordulata ellentétben áll egymással, ezért az egyik eltávolítandó . Tekintettel arra, hogy az
uniós kötelezettségszegési eljárás elkerülését csak a háztartásban él őkre vonatkozó szöveg
garantálja, javasoljuk az élettársra vonatkozó - feltehetően jogsértő - fordulat elhagyását, arra
tekintettel, hogy az „egy háztartásban élő” fordulat is kiterjed az élettársra .
A három szakasz egy módosító javaslattal módosítását indokolja, hogy mindháromszo r
ugyanaz a szöveg ugyanúgy módosul .

Budapest, 2010 . október 26 .
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