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ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 0159/2006, Ashley Binamungu, Yhdistyneen kuningaskunnan
kansalainen, Brides without Borders -järjestön puolesta, ulkomaalaisten puolisoiden 
oleskeluoikeudesta Yhdistyneessä kuningaskunnassa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä pyytää edellä mainitun järjestön puolesta Euroopan parlamenttia 
huolehtimaan siitä, että Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset noudattavat direktiiviä
2003/38/EY, joka koskee Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeutta
liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella. Hän kertoo, että Yhdistyneen 
kuningaskunnan viranomaiset vaativat nykyisin ulkomaalaisia puolisoita palaamaan 
lähtömaahansa ja hakemaan oleskelulupaa siellä olevilta Yhdistyneen kuningaskunnan
konsuliviranomaisilta. Vetoomuksen esittäjä korostaa, että useissa tapauksissa kyseiset 
kolmannet maat eivät ole turvallisia, minkä lisäksi pidempiaikainen oleskelu siellä aiheuttaa 
suuria käytännön ongelmia ja taloudellisia ongelmia. Lisäksi hän kyseenalaistaa direktiivin 
määräysten johdonmukaisuuden kysymyksessä oikeudesta ryhtyä palkalliseen työhön.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 27. kesäkuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 23. maaliskuuta 2007.

Tiedot

Vetoomuksen esittäjä, joka on Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen ja toimii edellä 
mainitun järjestön puolesta, ilmaisee, että Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset vaativat 
nykyisin ulkomaalaisia puolisoita, joiden turvapaikkahakemuksia ei ole hyväksytty, 
palaamaan lähtömaahansa ja hakemaan oleskelulupaa siellä olevilta Yhdistyneen 
kuningaskunnan konsuliviranomaisilta. Hän korostaa, että useissa tapauksissa kyseiset 
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kolmannet maat eivät ole turvallisia sen enempää puolisoille kuin EU:n kansalaisillekaan.
Lisäksi pyrkiminen perheen yhdistämiseen seuraamalla puolisoa väliaikaisesti tai pysyvästi 
kyseisiin kolmansiin maihin aiheuttaa suuria oikeudellisia, käytännön ongelmia ja 
taloudellisia ongelmia.

Vetoomuksen esittäjä perustaa vetoomuksensa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
6 artiklaan, jota on tarkasteltava yhdessä Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan kanssa. Hän viittaa EY:n perustamissopimuksen 17 ja 18 artiklaan 
ja Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella 
vapaasti jäsenvaltioiden alueella 29. huhtikuuta 2004 annettuun direktiiviin 2004/38/EY ja 
kiinnittää huomiota siihen, että tämä direktiivi antaa paremman suojan muiden EU:n 
kansalaisten oikeudelle perhe-elämään kuin minkä Yhdistyneen kuningaskunnan kansallinen 
lainsäädäntö antaa Ison-Britannian kansalaisille.

Oikeudellinen arviointi

Vetoomuksen esittäjän tiedustelun aiheena on EU:n kansalaisia ja heidän puolisoitaan 
koskeva perheenyhdistäminen heidän omassa kotivaltiossaan. Tämän oikeuden sääntely on
jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluva asia.

Yhteisön oikeutta ja erityisesti direktiiviä 2004/38/EY sovelletaan vain, jos aviopuolisoita 
koskevaa perheenyhdistämistä hakee EU:n kansalainen, joka käyttää oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen ja oleskeluun jossain muussa kuin omassa jäsenvaltiossaan. Tämän direktiivin 5 
artiklassa säädetään, että perheenjäseniltä, jotka eivät ole minkään jäsenvaltion kansalaisia, 
saa vaatia ainoastaan viisumin asetuksen (EY) N:o 539/2001 tai soveltuvissa tapauksissa 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi 5 artiklassa säädetään, että tätä direktiiviä 
sovellettaessa ei sellaisilta perheenjäseniltä, joilla on 10 artiklassa tarkoitettu voimassa oleva 
oleskelukortti, saa vaatia viisumia ja että jäsenvaltioiden on kaikin tavoin helpotettava näiden 
henkilöiden tarvitsemien viisumien saantia. Tällaiset viisumit on myönnettävä maksutta 
nopeutettua menettelyä noudattaen. Maahantuloviisumi myönnetään tällaisille kolmansien 
maiden kansalaisille ainoastaan, jos he esittävät voimassa olevan passin, asiakirjan, joka 
osoittaa perhesuhteen EU:n kansalaisen kanssa, ja soveltuvissa tapauksissa sen unionin 
kansalaisen, jonka mukana asianomaiset henkilöt tulevat tai jota he myöhemmin seuraavat, 
rekisteröintitodistuksen.

Johtopäätös

Näin ollen komissio ei voi puuttua niihin ehtoihin, jotka Yhdistyneen kuningaskunnan 
lainsäädännön nojalla koskevat EU:n kansalaisten perheenyhdistämisoikeutta, kun 
kansalaiset, kuten vetoomuksen esittäjä, eivät ole käyttäneet oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen EU:n sisällä.

Jos vetoomuksen esittäjä kuitenkin katsoo, että hänen perusoikeuksiaan – joista on säädetty 
Euroopan ihmisoikeussopimuksessa – on loukattu, hän voi sen jälkeen, kun kaikki kansalliset 
oikeussuojakeinot on käytetty, kääntyä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen puoleen 
muutoksenhakua varten.
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