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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä, joka on Alankomaiden kansalainen, ilmoittaa asuneensa puolisonsa, 
Venezuelan kansalaisen, kanssa Aruballa (Alankomaiden Antilleilla) vuoden 2007 loppuun 
asti, jolloin hänen täytyi palata Alankomaihin terveyssyistä johtuen. 
Maahanmuuttoviranomaiset hylkäsivät hänen puolisonsa hakemuksen Aruban oleskeluluvan 
muuttamisesta Alankomaissa oleskeluun oikeuttavaksi luvaksi. Vaikka hän on ilmoittautunut 
heidän asuinpaikkansa viranomaisille, hän ei saa sairausvakuutusta ja hänen on lähdettävä 
maasta kolmen kuukauden kuluttua. Alankomaiden parlamentille ja asianomaiselle 
ministerille osoitetuista avunpyynnöistä ei ollut mitään hyötyä. Vetoomuksen esittäjän 
vaimon on ensin tehtävä tietokoneella kansalaisuuskoe kotimaastaan käsin. Vetoomuksen 
esittäjä huomauttaa, että he menivät naimisiin asuessaan Aruballa ja että sen alueen, jolla hän 
nyt Alankomaissa asuu, viranomaiset ovat todenneet heidän avioliittotodistuksensa olevan 
kunnossa ja ovat kirjanneet hänen puolisonsa rekisteriin. Näin ollen hän pyytää Euroopan 
parlamentilta apua oleskeluluvan saamiseksi vaimolleen.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 11. marraskuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
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3. Komission vastaus, saatu 20. helmikuuta 2009

Yhteisön lainsäädännön mukaan perheenyhdistämistä koskevat säännökset on säädetty 
direktiivissä 2003/86/EY1 ja direktiivissä 2004/38/EY2.

Direktiivissä 2003/86/EY määritellään edellytykset, joiden täyttyessä jäsenvaltioissa laillisesti 
oleskelevilla kolmansien maiden kansalaisilla on oikeus perheenyhdistämiseen. Sen vuoksi 
tätä direktiiviä ei sovelleta unionin kansalaisen perheenjäseniin, kuten direktiivin 3 artiklan 
3 kohdassa todetaan. 

Kuten direktiivin 2004/38/EY 3 artiklan 1 kohdassa säädetään, direktiiviä sovelletaan niihin 
unionin kansalaisiin, jotka siirtyvät toiseen jäsenvaltioon tai oleskelevat toisessa 
jäsenvaltiossa kuin jonka kansalaisia he ovat, ja heidän perheenjäseniinsä, jotka tulevat 
heidän mukanaan tai seuraavat heitä myöhemmin.

Unionin kansalaiset, jotka asuvat jäsenvaltiossa, jonka kansalaisia he ovat, eivät voi käyttää 
oikeuksia, jotka on myönnetty unionin kansalaisille, jotka ovat käyttäneet edellä tarkoitettua 
oikeutta ja muuttaneet toiseen jäsenvaltioon.

Vetoomuksessa annettujen tietojen perusteella vetoomuksen esittäjän tilanteeseen ei voida 
soveltaa mitään yhteisön lakia. Asiaa koskevan yhteisön lainsäädännön puuttuessa on 
Alankomaiden päätettävissä, minkälaisia sääntöjä se asettaa kolmannesta maasta kotoisin 
olevan perheenjäsenen oikeudesta seurata Alankomaiden kansalaista. Koska sovellettavaa 
yhteisön lainsäädäntöä ei ole, komissiolla ei ole toimivaltaa puuttua vetoomukseen tai jatkaa 
sen käsittelyä.

                                               
1 Neuvoston direktiivi 2003/86/EY, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, oikeudesta 

perheenyhdistämiseen.
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/38/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, 

Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti 
jäsenvaltioiden alueella.
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