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1. Indledning:

Mens den frie bevægelighed for arbejdstagere var et logisk økonomisk supplement til den frie 
bevægelighed for varer, tjenesteydelser og kapital i EU, er den frie bevægelighed for personer 
den naturlige udvikling af arbejdstagernes frie bevægelighed og er blevet til en af EU-
borgernes grundlæggende rettigheder. 

Ifølge Kommissionens femte rapport om unionsborgerskab 20081 var der den 1. januar 2006 
ca. 8,2 millioner EU-borgere, der udøvede deres ret til at bosætte sig i en anden medlemsstat.

Retten til fri bevægelighed har et solidt retsgrundlag. EØF-traktatens artikel 18 og artikel 45 i 
chartret om grundlæggende rettigheder anfører, at enhver unionsborger har ret til at færdes og 
opholde sig frit på Den Europæiske Unions område. Denne grundlæggende ret gælder også 
for medlemmer af EU-borgerens familie.

Desuden tillægger Lissabon-traktaten princippet om lighed blandt EU-borgerne stor 
opmærksomhed og indsætter i titlen vedrørende demokratiske principper en bestemmelse 
(artikel 9), der fastsætter, at "Unionen respekterer i alle sine aktiviteter princippet om lighed 
mellem dens borgere, der nyder lige stor opmærksomhed fra EU-institutionernes, -organernes, 
-kontorernes og agenturernes side. Enhver, der er statsborger i en medlemsstat, har 
unionsborgerskab. Unionsborgerskabet er et supplement til det nationale statsborgerskab og 
træder ikke i stedet for dette".
Direktiv 38/2004 samler det komplicerede lovgivningskorpus (to forordninger og ni 
direktiver) og den omfattende retspraksis fra EF-Domstolen om EU-borgeres ret til indrejse 
og ophold til et enkelt instrument. Direktivet reducerer formaliteter (f.eks. ved at afskaffe 
systemet med opholdstilladelser til EU-borgere) for unionsborgere og deres familier (herunder 
registrerede partnere) og yder bedre beskyttelse mod restriktioner af retten til fri 
bevægelighed. 

Derfor er det nu langt lettere for EU-borgere at udøve deres rettigheder.

2. Baggrund:

Den 15. november 2007 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning2, der opfordrede 
Kommissionen til straks at forelægge en detaljeret vurdering af, hvilke skridt medlemsstaterne 
havde taget for at gennemføre direktiv 2004/38/EF og af korrektheden i omsætningen heraf, 
ledsaget af eventuelle nødvendige forslag i henhold til direktivets artikel 39.

Med denne beslutning pålægger Europa-Parlamentet også dets relevante udvalg i samarbejde 
med de nationale parlamenter at foretage en vurdering af, hvilke problemer omsætningen af 
direktivet har medført, idet de understreger bedste praksis, samt hvilke foranstaltninger der 
kunne føre til former for diskrimination blandt europæiske borgere.

Direktivet har allerede pådraget sig LIBE-medlemmers opmærksomhed: I december 2007 
stillede ordføreren en mundtlig forespørgsel til Franco Frattini, tidligere Kommissær for 

                                               
1 KOMMISSIONENS RAPPORT Femte rapport om unionsborgerskab (1. maj 2004 – 30. juni 2007) KOM(2008) 85.
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0534+0+DOC+XML+V0//EN
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Retlige Anliggender, Frihed og Sikkerhed, vedrørende direktivets gennemførelsesproces 
hidtil1. Andre parlamentariske forespørgsler vedrørende definitionen af familiemedlemmer er 
blevet stillet til Kommissionen af Watson, Int'Veld og Cappato2.

Retsudvalget har iværksat en undersøgelse af gennemførelsen af direktiv 38/20043. 
Undersøgelsen blev eksternaliseret og resultaterne vil foreligge i november 2008.

På Retsudvalgets møde den 28.-29. maj 2008 fandt en første udveksling af synspunkter om 
dette spørgsmål sted. I denne forbindelse har Kommissionen meddelt, at 19 
overtrædelsesprocedurer blev igangsat mellem juni 2006 og februar 2007 på grund af 
manglende meddelelse af gennemførelsesforanstaltninger, og heraf var fire blevet indbragt for 
EF-Domstolen. Der er ca. 80 overtrædelsesprocedurer i gang for forkert omsætning af direktiv 
38/2004. 

I 2007 iværksatte Kommissionen en undersøgelse om overensstemmelse i 
omsætningsforanstaltningerne. Kommissionen vil tage resultatet i betragtning i forbindelse 
med udarbejdelsen af rapporten om gennemførelsen af direktivet, som skal offentliggøres i 
slutningen af 2008 (Den krævne tidsfrist i henhold til direktivets artikel 39 udløb den 30. april 
2008).

3. Retten til fri bevægelighed i henhold til direktiv 38/2004:

Direktivet fastsætter betingelserne for, at EU-borgere og deres familiemedlemmer har ret til 
udrejse fra deres egen medlemsstat og ret til indrejse og ophold i de andre medlemsstater.
"Familiemedlemmer" betyder ægtefællen, partneren, som EU-borgeren har indgået registreret 
partnerskab4 med, EU-borgerens eller partnerens direkte efterkommere, som er under 21 år, 
samt slægtninge i opstigende linje. 

Direktivet fastsætter det princip, at der kræves et gyldigt identitetskort eller pas for at have ret 
til udrejse. Der kan ikke pålægges krav om udrejsevisum eller lignende formaliteter.

Samme princip gælder for retten til indrejse og ophold. EU-borgere har ret til indrejse med et 
gyldigt identitetskort eller pas. Hvis deres familiemedlemmer ikke er EU-borgere, har de brug 
for et pas (et almindeligt identitetskort accepteres ikke i den forbindelse). 

 EU-borgere kan under ingen omstændigheder pålægges krav om indrejsevisum eller 
lignende formaliteter. 

 Medlemsstaterne kan kræve, at den pågældende person skal anmelde sin 
tilstedeværelse i landet inden for en rimelig tidsfrist, som ikke giver anledning til 

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+QT+H-2007-1069+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
2http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2007-2822+0+DOC+XML+V0//EN; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2007-2822&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2007-5426+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
3http://ted.europa.eu/Exec?DataFlow=ShowPage&Template=TED/N_one_result_detail_curr.htm&docnumber=44560-2008&docId=44560-
2008&StatLang=FR
4 I henhold til direktivets artikel 2, stk. 2, litra b), betragtes den partner som familiemedlem, med hvem unionsborgeren har indgået et 
registreret partnerskab i medfør af lovgivningen i en medlemsstat, såfremt lovgivningen i værtslandet sidestiller registrerede partnerskaber 
med ægteskab, og i overensstemmelse med bestemmelserne i værtsmedlemsstatens relevante lovgivning.
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forskelsbehandling. Manglende overholdelse af dette krav kan betyde, at den berørte 
person risikerer forholdsmæssige og ikkediskriminerende sanktioner.

EU-borgere og deres familiemedlemmer har ret til ophold som omhandlet i artikel 6 (i mindre 
end tre måneder), såfremt de ikke bliver en urimelig byrde for værtsmedlemsstatens sociale 
system.

I henhold til artikel 7 i direktivet har alle EU-borgere (med et gyldigt identitetskort eller pas) 
ret til at opholde sig på en anden medlemsstats område i mere end tre måneder, hvis de: 

1. er arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende 
2. råder over tilstrækkelige midler og er omfattet af en sygeforsikring, således at 

de ikke bliver en byrde for værtsmedlemsstatens sociale system 
3. følger et uddannelsesforløb og er omfattet af en sygeforsikring
4. er tredjelandsstatsborgere, men er i familie med personer, der falder ind under 

disse kategorier.

Generelt har EU-borgere og deres familiemedlemmer ret til ophold, så længe de opfylder 
direktivets betingelser. Medlemsstaterne må ikke på baggrund af vurderingen af den 
økonomiske "selvforsyning" fastlægge et bestemt beløb, og beløbet kan under ingen 
omstændigheder være større end det beløb, der kræves i værtsmedlemsstaten for at have 
adgang til social sikkerhed. Vurderingen skal afgøres fra sag til sag og skal tage hensyn til den 
berørte persons personlige situation. 
Benyttelse af værtsmedlemsstatens sociale system må ikke automatisk medføre 
foranstaltninger til udsendelse, og sådanne foranstaltninger kan ikke træffes over for 
arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende eller jobsøgende. 

For ophold ud over tre måneder kan værtsmedlemsstaten kræve, at unionsborgere lader sig 
registrere hos de kompetente myndigheder. I så fald udstedes der straks derefter en 
registreringsattest til dem. 

En unionsborger, som har boet lovligt i en sammenhængende periode på fem år i et 
værtsmedlemsland, får ret til permanent opholdstilladelse i værtsmedlemslandet. Når EU-
borgeren har fået ret til permanent opholdstilladelse, kræves betingelserne i henhold til artikel 
7 for midlertidigt ophold ikke længere.

Begrænsninger i retten til indrejse og retten til ophold kan kun pålægges af hensynet til den 
offentlige orden, den offentlige sikkerhed og den offentlige sundhed. Offentlig orden, 
offentlig sikkerhed eller offentlig sundhed må ikke påberåbes med økonomiske mål for øje. 
Som ovenfor nævnt anerkendes retten til opholdstilladelse imidlertid, så længe EU-borgeren 
ikke bliver en urimelig byrde for værtsmedlemsstatens sociale system, og så længe vilkårene i 
artikel 7 overholdes.

Foranstaltninger truffet af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed skal være 
forholdsmæssig og kan udelukkende begrundes i vedkommendes personlige adfærd. Det 
betyder, at masseforanstaltninger ikke er tilladt, og at enhver afgørelse om udvisning skal 
træffes fra sag til sag.  Dette bekræftes ved, at tidligere straffedomme ikke i sig selv må danne 
grundlag for at træffe sådanne foranstaltninger. Derudover skal den berørte persons personlige 
adfærd udgøre en reel, aktuel og tilstrækkelig alvorlig trussel, som berører en af statens 
grundlæggende interesser. Begrundelser, der er isoleret fra sagens oplysninger, eller som 
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bunder i betragtninger om generel forebyggelse, kan ikke accepteres. Før der træffes en 
beslutning om udvisning, der er begrundet i hensynet til den offentlige orden eller den 
offentlige sikkerhed, skal værtsmedlemsstaten tage hensyn til faktorer, som f.eks., hvor længe, 
den pågældende har opholdt sig på dets område, hans eller hendes alder, sundhedstilstand, 
familiemæssig og økonomisk situation, social og kulturel integration i værtsmedlemsstaten og 
omfanget af den pågældendes tilknytning til oprindelseslandet.

Værtsmedlemsstaten må ikke træffe afgørelse om udvisning af EU-borgere eller deres 
familiemedlemmer, uanset nationalitet, hvis de har ret til tidsubegrænset ophold på dens 
område, medmindre der forekommer alvorlige trusler mod den offentlige orden eller den 
offentlige sikkerhed. Der gives yderligere garantier til mindreårige og til personer med 
langvarigt ophold.

Der kan kun træffes foranstaltninger med henblik på udvisning af hensyn til folkesundheden, 
hvis det drejer sig om sygdomme med epidemisk potentiale.

Den pågældende person skal have skriftlig meddelelse om afgørelsen om udvisning, og det 
skal fremgå, hvad afgørelsen bygger på. Den pågældende person har ret til at appellere 
afgørelsen.

Medlemsstaterne kan vedtage passende foranstaltninger til at afvise, afslutte eller 
tilbagetrække rettigheder, der er givet i henhold til direktivet, i tilfælde af misbrug af 
rettigheder eller svig, som f.eks. proformaægteskab.

4. Bedste praksis og foranstaltninger, der kan føre til former for diskrimination mod 
europæiske borgere, der hidtil har kunnet konstateres:

Medlemsstaternes gennemførelse af direktivet gav allerede anledning til problemer, som 
havde stor resonans, og som hovedsageligt omfattede fri bevægelighed for personer fra de nye 
medlemslande. 

Nylige hændelser i Italien fangede opmærksomheden i pressen og også i de største ngo'er, 
som arbejder i området, og spørgsmålet blev drøftet på Europa-Parlamentets plenarmøde den 
20. maj 2008. 

I henhold til beretninger fra en delegation fra LIBE-udvalget, som besøgte lukkede 
tilbageholdelsescentre for ulovlige indvandrere i Belgien1, kan landet gøre tilbageholdelse af 
EU-borgere gældende alene på baggrund af en simpel administrativ overtrædelse, og en række 
EU-borgere frihedsberøves i tilbageholdelsescentre til ulovlige indvandrere 2.

EF-Domstolen behandler allerede dette følsomme spørgsmål. Den præjudicielle afgørelse, 
som domstolen i Dambovita (Rumænien) har bedt om, er endnu ikke blevet afsagt, men 
generaladvokatens udtalelse blev offentliggjort i februar 20083. Den fokuserer på EF-
                                               
1 Catania-betænkning om  et besøg i lukkede tilbageholdelsescentre til asylansøgere og indvandrere i Belgien.
2 Catania-betænkning om et besøg af en delegation fra LIBE-udvalget i lukkede tilbageholdelsescentre til asylansøgere og indvandrere i 
Belgien.
3 Case C-33/07 Ministerrul Administratiei si Internelor v Gheorghe Jipa http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&newform=newform&Submit=Submit&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&
docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docn
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traktatens artikel 18 og direktivets artikel 27 og konkluderer, at "en medlemsstats manglende 
undersøgelse af vedkommendes personlige adfærd, når hans eller hendes rettigheder til at 
bevæge sig frit på medlemsstatens område begrænses på grund af offentlig orden eller 
offentlig sikkerhed, gør en begrundelse for den berørte begrænsning ugyldig".
På grundlag af de informationer, der er indsamlet indtil videre (ovennævnte rapporter, EF-
Domstolens retspraksis, Kommissionens rapport om Unions-borgerskab1 og individuelle 
klager, andragender og EP-forespørgsler) blev der gjort opmærksom på følgende 
hovedproblemer:

1. Begrebet familiemedlemmer (artikel 2, stk. 2) og spørgsmålet om, hvorvidt 
medlemsstaterne betragter partnere af samme køn som familiemedlemmer (skriftlig 
forespørgsel: E-2822/07 og E-5426/07).

2. Indrejsetilladelse og udstedelse af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgeres 
familiemedlemmer (se f.eks. andragende 0830/2006, andragende 0646/2006 osv.). 

3. EU-borgere, der rejser til en anden medlemsstat, og som støder på hindringer for fri 
bevægelighed på grund af de dokumenter, som grænsemyndigheder og 
luftfartsselskaber anmoder om. 

4. Medlemsstaternes fortolkning af tilstrækkelige ressourcer på grundlag af direktivets 
artikel 7, stk. 1, litra b).

5. Medlemsstaternes fortolkning af begrebet "urimelig byrde for værtsmedlemsstatens 
sociale system", samt om og under hvilke omstændigheder staten træffer en beslutning 
om udvisning af en unionsborger, som er blevet en urimelig byrde, afhænger af 
niveauet af integration i værtsmedlemsstaten og opholdets varighed (artikel 14, 
betragtning 10).

6. Medlemsstaters fortolkning af alvorlige/afgørende årsager til offentlig orden og 
offentlig sikkerhed (sag C-33/07) og, i hvilke tilfælde, og på hvilket grundlag, landet 
berettiger en udvisningsordre (Artikel 27 og 28).

7. Misbrug af rettigheder og proformaægteskab (Artikel 35). 

Spørgsmålet om bedste praksis og om, hvordan direktivet bedst kan gennemføres, vil blive 
behandlet yderligere.

5. Forslag til strategi:

Der vil blive udarbejdet et spørgeskema på grundlag af listen over de problematiske 
spørgsmål, der er blevet konstateret. Det vil blive sendt ud til nationale parlamenter for at få 
information om gennemførelse i national ret, administrative procedurer og praktisk 
gennemførelse af direktivet.

Det samme spørgeskema vil også blive sendt til indenrigsministerierne og nationale 
indvandringskontorer.

De oplysninger, der indhentes via spørgeskemaerne og de øvrige ovennævnte værktøjer kan 
suppleres af besøg i medlemsstater, som understreger de mest særegne situationer.

                                                                                                                                                  
oor=docnoor&typeord=ALLTYP&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C-
33%2F07&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
1 KOMMISSIONENS RAPPORT Femte rapport om unionsborgerskab (1. maj 2004 – 30. juni 2007) KOM(2008) 85.
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Resultaterne fra spørgeskemaerne og besøgene, resultatet fra den undersøgelse, som 
Retsudvalget har anmodet om, og fra Europa-Kommissionens rapport tillige med udtalelserne 
fra Retsudvalget og Udvalget for Andragender, vil være et solidt grundlag for at danne et 
omfattende billede af problemer og bedste praksis i omsætningen af direktivet.
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