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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0159/2006 af Ashley Binamungu, britisk statsborger, for "Brude uden 
grænser", om udenlandske ægtefællers ret til at opholde sig i Storbritannien

1. Sammendrag

På vegne af ovennævnte organisation anmoder andrageren om, at Europa-Parlamentet handler 
for at sikre, at de britiske myndigheder handler i overensstemmelse med bestemmelserne i 
direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes område, og tilkendegiver, at de britiske myndigheder på 
nuværende tidspunkt kræver, at udenlandske ægtefæller vender tilbage til deres 
oprindelseslande og søger om opholdstilladelse fra de britiske konsulatsmyndigheder der. 
Andrageren påpeger, at de pågældende tredjelande i mange tilfælde ikke er sikre, og 
endvidere, at ophold i de lande i en periode på en hvilken som helst længde skaber store 
praktiske og økonomiske problemer. Slutteligt stiller hun spørgsmålstegn ved logikken i 
direktivets bestemmelser om retten til at udøve erhvervsmæssig beskæftigelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. juni 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 23. marts 2007.

Faktiske omstændigheder

Andrageren, der er britisk statsborger og handler på vegne af ovennævnte organisation, 
tilkendegiver, at de britiske myndigheder på nuværende tidspunkt kræver, at udenlandske 
ægtefæller, hvis asylansøgning er blevet afvist, vender tilbage til deres oprindelseslande og 
søger om opholdstilladelse fra den britiske konsulatsmyndighed der. Hun påpeger, at de 
pågældende tredjelande i mange tilfælde ikke er sikre hverken for ægtefællen eller 
unionsborgeren. Derudover er familiesammenføring ved midlertidigt eller permanent at følge 
deres ægtefæller til disse tredjelande noget, der skaber store juridiske, praktiske og 
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økonomiske problemer.
Hun baserer sit andragende på artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union sammenholdt 
med den europæiske menneskerettighedskonvention og Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Hun henviser til artikel 17 og 18 i EF-traktaten og til direktiv 
2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes 
og opholde sig frit på medlemsstaternes område og henleder opmærksomheden på, at dette 
direktiv yder bedre beskyttelse til unionsstatsborgeres ret til et familieliv, end den 
Storbritanniens nationale lovgivning yder til britiske statsborgere. 

I henhold til lovgivningen

Forordningen om unionsborgeres ret til familiesammenføring med deres ægtefæller i deres 
egen medlemsstat, der er genstand for andragerens spørgsmål, falder ind under den 
medlemsstats kompetence.

Fællesskabsretten og navnlig direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 finder kun anvendelse, når 
en familiesammenføring med ægtefællen søges af en unionsborger, der udøver sin ret til at 
færdes og opholde sig frit i en medlemsstat ud over sin egen. Artikel 5 i dette direktiv fastslår, 
at familiemedlemmer, der ikke er statsborgere i en medlemsstat, kun kan pålægges pligt til at 
være i besiddelse af et indrejsevisum i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 539/2001 
eller i givet fald den nationale lovgivning. Artikel 5 omhandler også med henblik på dette 
direktiv, at besiddelse af et gyldigt opholdskort jf. artikel 10 gør, at sådanne 
familiemedlemmer er fritaget for kravet om visum, og at medlemsstaterne bistår disse 
personer med henblik på udstedelsen af de nødvendige visa, som skal udstedes gratis og så 
hurtigt så muligt efter en hasteprocedure. Indrejsevisummet skal kun udstedes til sådanne 
tredjelandes statsborgere ved fremvisning af et gyldigt pas, et dokument, der attesterer, at der 
består en familiemæssig tilknytning til unionsborgeren og hvor det er relevant, bevis for 
registrering for den unionsborger, de ledsager eller slutter sig til.

Konklusion

Kommissionen kan derfor ikke tage affære med hensyn til de vilkår, der er anvendelige under 
Storbritanniens lovgivning om unionsborgeres ret til familiesammenføring, og der, som 
andrageren, ikke har udnyttet deres ret til fri bevægelighed inden for EU.

Hvis hun imidlertid mener, at hendes grundlæggende rettigheder ifølge den europæiske 
konvention herom er blevet krænket, kan hun, efter at alle nationale retsmidler er udtømt, 
søge om lov til at klage til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.
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