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Gerardo Ruiz Zambrano
proti
Office national de l’emploi (ONEm)
(návrh na začatie prejudiciálneho
konania podaný Tribunal du travail de Bruxelles)
„Občianstvo Únie — Článok 20 ZFEÚ — Priznanie práva na pobyt na základe práva
Únie maloletému dieťaťu na území členského štátu, ktorého má toto dieťa štátnu
príslušnosť, nezávisle od predchádzajúceho výkonu jeho práva na voľný pohyb
na území členských štátov — Priznanie odvodeného práva na pobyt priamemu
predkovi, štátnemu príslušníkovi tretieho štátu, od ktorého je maloleté dieťa
závislé, za rovnakých okolností — Dôsledky práva na pobyt maloletého dieťaťa
na požiadavky, ktoré má z hľadiska pracovného práva splniť priamy predok tohto
dieťaťa, ktorý je štátnym príslušníkom tretieho štátu“

Návrhy prednesené 30. septembra 2010 – generálna advokátka E. Sharpston
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Abstrakt rozsudku
Občianstvo Európskej únie — Ustanovenia Zmluvy o FEÚ — Osobná pôsobnosť — Maloletý
štátny príslušník členského štátu, ktorý nikdy nevykonal svoje právo na voľný pohyb — Zahrnutie
(Článok 20 ZFEÚ)
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ABSTRAKT — VEC C-34/09

Článok 20 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmys
le, že bráni tomu, aby členský štát na jednej
strane zamietol štátnemu príslušníkovi tre
tieho štátu, od ktorého sú závislé jeho ma
loleté deti, občania Únie, pobyt v členskom
štáte bydliska týchto detí, ktorého sú tieto
deti štátnymi príslušníkmi, a na druhej strane
odmietol uvedenému štátnemu príslušníkovi
tretieho štátu poskytnúť pracovné povolenie,
keďže tieto rozhodnutia by uvedené deti zba
vili možnosti účinne požívať podstatu práv,
ktoré vyplývajú zo statusu občana Únie.

Status občana Únie má byť základným statu
som štátnych príslušníkov členských štátov.
Takéto zamietnutie pobytu by malo za násle
dok, že uvedené deti, občania Únie, by boli

I - 1178

prinútené opustiť územie Únie a nasledovať
svojich rodičov. Takisto ak takejto osobe nie je
povolené získať pracovné povolenie, existuje
riziko, že nebude mať dostatočné prostriedky
na zabezpečenie svojich potrieb a potrieb
svojej rodiny, čo by tiež malo za následok, že
jej deti, občania Únie, by boli povinné opus
tiť územie tohto členského štátu. Za týchto
podmienok by teda uvedení občania Únie ne
mohli vykonávať podstatu práv vyplývajúcich
z ich statusu občana Únie.

(pozri body 41, 44, 45 a výrok)

