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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0855/2008, ingiven av Marc Beke (nederländsk medborgare), om 
de nederländska myndigheternas omänskliga hållning

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren är nederländsk medborgare och gift med en venezuelanska. Fram till 2007 
bodde han tillsammans med sin fru på Aruba (Nederländska Antillerna). På grund av sjukdom 
var framställaren tvungen att återvända till Nederländerna. I Nederländerna ville hans fru byta 
ut sitt arubianska uppehållstillstånd mot ett nederländskt. Det vägrade emellertid 
immigrationsmyndigheten att göra. Framställarens fru skrevs visserligen in i den kommun 
hon bor i, men hon kan inte ta en sjukvårdsförsäkring och måste lämna landet inom 
tre månader. Framställaren har förgäves vänt sig till det nederländska parlamentet och 
ansvarig minister. Framställarens fru måste först per dator göra en s.k. integrationsexamen 
i det land hon kommer ifrån. Framställaren påpekar att de levde som gifta på Aruba, och att 
inte heller den kommun i Nederländerna där de nu bor har haft något att invända mot 
äktenskapsbeviset och skrivit in dem som gifta. Framställaren ber Europarlamentet om hjälp 
med att se till att hans fru får uppehållstillstånd.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 11 november 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 februari 2009.

I gemenskapslagstiftningen fastställs bestämmelser om familjeåterförening i 
direktiv 2003/86/EG1 och i direktiv 2004/38/EG1.

                                               
1 Rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening.
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I direktiv 2003/86/EG fastställs villkoren för att utöva rätten till familjeåterförening för 
tredjelandsmedborgare som lagligen vistas på medlemsstaternas territorium. Detta direktiv är 
alltså inte tillämpligt på familjemedlemmar till EU-medborgare, vilket också uttryckligen 
anges i artikel 3.3 i direktivet. 

I enlighet med artikel 3.1 i direktiv 2004/38/EG ska direktivet endast tillämpas på
unionsmedborgare som reser till eller uppehåller sig i en annan medlemsstat än den de själva 
är medborgare i samt på de familjemedlemmar som följer med eller ansluter sig till dem.

EU-medborgare som är bosatta i den medlemsstat som de är medborgare i kan inte utnyttja de 
rättigheter som gäller för de EU-medborgare som har utnyttjat ovannämnda rättighet och 
flyttat till en annan medlemsstat.

Enligt vad som framgår av uppgifterna i framställningen finns det ingen gemenskapslag som 
kan tillämpas på framställarens situation. I avsaknad av tillämplig gemenskapslagstiftning är 
det helt och hållet Nederländernas sak att fastställa reglerna för rättigheterna för 
familjemedlemmar från tredjeland att ansluta sig till deras egna medborgare. Eftersom det 
saknas tillämplig gemenskapslagstiftning har kommissionen inga befogenheter att ingripa 
eller gå vidare med framställningen.

                                                                                                                                                  
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras 
familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier.
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