
CM\777509SV.doc PE421.486

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0481/2007, ingiven av William McLorn (brittisk medborgare), om 
allvarlig försumlighet och förseningar från de brittiska 
immigrationsmyndigheternas sida vid utfärdandet av ett uppehållstillstånd

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren klagar på en rad förseningar, underlåtelser och byråkratisk tröghet från de 
brittiska immigrationsmyndigheternas sida vid behandlingen av hans ansökan om permanent 
uppehållstillstånd för sin maka, som är brasiliansk medborgare. Behandlingen av ansökan har 
pågått i över 18 månader och kantats av misstag och underlåtelser från de ansvariga 
tjänstemännens sida. Detta har i synnerhet inverkat avsevärt på parets fria rörlighet, till och 
med inom EU, eftersom de saknar giltiga handlingar för att kunna lämna landet (dessa har 
omhändertagits av administrativa skäl). Framställaren åberopar artikel 2 i protokoll nr 4 till 
den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 20 september 2007. Kommissionen har uppmanats 
att lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009

Framställaren, som är brittisk medborgare och bosatt i Storbritannien med sin brasilianska 
maka, klagar på att de brittiska myndigheterna har behållit makans pass i 18 månader. Han 
anser att de brittiska myndigheterna har kränkt hans rättigheter enligt protokoll nr 4 till den 
europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.

I artikel 18 i EG-fördraget fastslås att varje unionsmedborgare ska ha rätt att fritt röra sig och 
uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, om inte annat följer av de begränsningar och 
villkor som föreskrivs i fördraget och i bestämmelserna om genomförande av fördraget. Dessa 
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begränsningar och villkor hittar man i direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras 
familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier.

Som anges i artikel 3.1 i direktiv 2004/38/EG gäller detta direktiv endast EU-medborgare som 
reser till eller uppehåller sig i en annan medlemsstat än den de själva är medborgare i samt de 
familjemedlemmar som följer med dem eller ansluter sig till dem. 

EU-medborgare som är bosatta i den medlemsstat de är medborgare i omfattas inte av de 
rättigheter som gäller EU-medborgare som utövat den ovannämnda rättigheten och flyttat till 
en annan medlemsstat. EG-domstolen har emellertid utvidgat denna fördelaktiga behandling 
så att den gäller även de EU-medborgare som återvänder till sin hemmedlemsstat efter att ha 
utövat sina rättigheter och uppehållit sig i en annan medlemsstat1, samt de unionsmedborgare 
som har utövat sina fördragsskyddade rättigheter i en annan medlemsstat utan att vara bosatta 
där2 (exempelvis genom att tillhandahålla tjänster i en annan medlemsstat utan att vara 
bosatta där).

Eftersom ingenting i framställningen tyder på att framställaren befinner sig i en situation som 
omfattas av gemenskapslagstiftningen om rätten att fritt röra sig och uppehålla sig (han är 
bosatt i den medlemsstat som han är medborgare i), kan han inte dra nytta av de rättigheter 
som gäller EU-medborgare som utövat sin rätt och flyttat till en annan medlemsstat.

Eftersom tillämplig gemenskapslagstiftning saknas är det helt och hållet Storbritanniens sak 
att fastställa bestämmelser om rättigheter för familjemedlemmar från tredjeländer som vill 
ansluta sig till brittiska medborgare.

När det gäller den påstådda kränkningen av framställarens rättigheter enligt protokoll nr 4 till 
den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, har kommissionen inga 
allmänna befogenheter att ingripa när grundläggande rättigheter kränks. Den kan ingripa 
endast om detta berörs av gemenskapslagstiftningen. Utifrån de uppgifter som lämnats har
kommissionen inte kunnat fastställa något samband mellan den situation som beskrivs och 
gemenskapslagstiftningen.

                                               
1 Domstolens domar av den 7 juli 1992 i mål C-370/90, Singh, REG 1992, s. I-4265, och av 
den 11 december 2007 i mål C-291/05, Eind, REG 2007, s. I-10719.
2 Domstolens dom av den 11 juli 2002 i mål C-60/00, Carpenter, REG 2002, s. I-6279.
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