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1. Inledning

Fri rörlighet för arbetstagare var det logiska ekonomiska komplementet till den fria 
rörligheten för varor, tjänster och kapital inom EU. Den naturliga utvecklingen av 
arbetstagarnas fria rörlighet är den fria rörligheten för personer som nu har blivit en av 
unionsmedborgarnas grundläggande rättigheter. 

Enligt kommissionens femte rapport om unionsmedborgarskap 20081 utnyttjade 
den 1 januari 2006 omkring 8,2 miljoner unionsmedborgare sin rätt att bo i en annan 
medlemsstat.

Rätten att röra sig fritt vilar på en solid rättslig grund: I artikel 18 i EG-fördraget och i 
artikel 45 i stadgan om de grundläggande rättigheterna fastslås det att alla unionsmedborgare 
har rätt att fritt flytta och bosätta sig inom EU:s territorium. Denna grundläggande rättighet 
har utökats till att även gälla medlemmar i unionsmedborgarens familj.

I Lissabonfördraget får dessutom principen om jämlikhet mellan unionsmedborgare stor 
uppmärksamhet, och i ingressen som handlar om de demokratiska principerna infogas en 
föreskrift (artikel 9) där det står att ”Unionen ska i all sin verksamhet respektera principen om 
jämlikhet mellan sina medborgare, som ska få lika uppmärksamhet från unionens 
institutioner, organ och byråer. Varje person som är medborgare i en medlemsstat ska ha 
unionsmedborgarskap. Unionsmedborgarskapet ska komplettera och inte ersätta det nationella 
medborgarskapet”.

Genom direktiv 2004/38/EG samlas den komplexa lagstiftningen (två förordningar och 
nio direktiv) samt EG-domstolens omfattande rättspraxis i ett enda instrument om 
unionsmedborgares rätt till inresa och uppehåll. I direktivet minskas formaliteterna (t.ex. 
genom att systemet med uppehållstillstånd för unionsmedborgare avskaffas) för 
unionsmedborgare och deras familjer (inklusive ”registrerade partner”), och skyddet mot 
inskränkningar av rätten att röra sig fritt förbättras. 
Som en följd av detta är det nu mycket lättare för unionsmedborgare att utöva sina rättigheter.

2. Bakgrund

Den 15 november 2007 antog Europaparlamentet en resolution2 där kommissionen uppmanas 
att omgående lägga fram en ingående utvärdering av hur medlemsstaterna genomfört och 
införlivat direktiv 2004/38/EG, tillsammans med nödvändiga förslag i enlighet med dess 
artikel 39.

Med denna resolution uppdrar Europaparlamentet även åt sitt behöriga utskott att i samverkan 
med de nationella parlamenten utvärdera problemen när det gäller införlivande av detta 
direktiv, för att på så sätt få fram exempel på bästa praxis samt på åtgärder som skulle kunna 
leda till diskriminering mellan EU-medborgare.

                                               
1 Rapport från kommissionen, Femte rapporten om unionsmedborgarskap (1 maj 2004–30 juni 2007), 
KOM(2008)0085.
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-
0534+0+DOC+XML+V0//SV
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Direktivet har redan väckt uppmärksamhet hos ledamöter i utskottet för medborgerliga 
fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. I december 2007 ställde föredraganden en 
muntlig fråga till Franco Frattini, tidigare kommissionsledamot med ansvar för rättvisa, frihet 
och säkerhet, om hur genomförandet av direktivet fortskrider1. Andra parlamentsfrågor om 
definitionen av familjemedlem har ställts till Europeiska kommissionen av 
Europaparlamentets ledamöter Graham Watson, Sophia in 't Veld och Marco Cappato2.

Utskottet för rättsliga frågor har påbörjat en undersökning av tillämpningen av 
direktiv 2004/38/EG3. Undersökningen har utkontrakterats, och resultatet kommer att vara 
tillgängligt i november 2008.

På mötet den 28–29 maj 2008 i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga 
och inrikes frågor diskuterades frågan. I det här sammanhanget informerade Europeiska 
kommissionen att under perioden juni 2006–februari 2007 inleddes 
19 överträdelsesförfaranden på grund av underlåtenhet att meddela nationella 
tillämpningsåtgärder, varav fyra hade hänskjutits till EG-domstolen. Omkring 
80 överträdelsesförfaranden pågår om felaktigt införlivande av direktiv 2004/38/EG. 

Kommissionen inledde 2007 en undersökning av om införlivandeåtgärderna överensstämmer 
med lagstiftningen. Kommissionen kommer att ta hänsyn till resultatet i utarbetandet av 
rapporten om genomförandet av direktivet som förmodligen kommer att publiceras i slutet av 
2008 (frist som krävs i artikel 39 i direktivet och som gick ut den 30 april 2008).

3. Rätten att röra sig fritt enligt direktiv 2004/38/EG

I direktivet fastställs villkoren enligt vilka unionsmedborgare och deras familjemedlemmar 
har rätt att lämna sin egen medlemsstat för att resa in och uppehålla sig i de andra 
medlemsstaterna. ”Familjemedlem” innebär make eller maka eller den partner med vilken 
unionsmedborgaren har ingått ett registrerat partnerskap4, släktingar i rakt nedstigande led 
som är under 21 år samt underhållsberättigade släktingar i rakt uppstigande led till 
unionsmedborgaren eller partnern. 

I direktivet fastställs principen om att det krävs ett krävs ett giltigt identitetskort eller pass för 
att ha rätt att lämna en medlemsstat. Personer får inte åläggas skyldighet att inneha 
utresevisering eller någon motsvarande formalitet.
                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+QT+H-2007-
1069+0+DOC+XML+V0//SV
2http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2007-
2822+0+DOC+XML+V0//SV; 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//SV
3http://ted.europa.eu/Exec?DataFlow=ShowPage&Template=TED/N_one_result_detail_curr.htm&docnumber=4
4560-2008&docId=44560-2008&StatLang=FR
4 Enligt artikel 2.2b i direktivet är en familjemedlem den partner med vilken unionsmedborgaren har ingått ett 
registrerat partnerskap på grundval av lagstiftningen i en medlemsstat, om den mottagande medlemsstatens 
lagstiftning behandlar registrerade partnerskap som likvärdiga med äktenskap och i enlighet med villkoren i 
relevant lagstiftning i den mottagande medlemsstaten.
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Samma princip ska tillämpas på rätten till inresa och uppehåll: Unionsmedborgare har rätt att 
resa in med ett giltigt identitetskort eller pass. Om deras familjemedlemmar inte är 
unionsmedborgare måste de ha ett pass (ett identitetskort accepteras inte i det här fallet). 

 Unionsmedborgare får inte åläggas skyldighet att inneha inresevisering eller någon 
motsvarande formalitet. 

 Medlemsstaterna får begära att den berörda personen rapporterar sin närvaro inom 
dess territorium inom rimlig och icke-diskriminerande tid. Om den berörda personen 
underlåter att uppfylla detta krav får denne åläggas proportionerliga och 
icke-diskriminerande sanktioner.

Unionsmedborgare och deras familjemedlemmar har rätt att uppehålla sig enligt artikel 6 (i 
högst tre månader) så länge de inte blir en orimlig belastning för den mottagande 
medlemsstatens socialförsäkringssystem.

Enligt artikel 7 i direktivet har alla unionsmedborgare (med giltigt identitetskort eller pass) 
rätt att uppehålla sig inom en annan medlemsstats territorium under längre tid än tre månader 
om de 

1. är anställda eller egenföretagare,
2. har tillräckliga ekonomiska tillgångar och en heltäckande sjukförsäkring för att 

inte bli en belastning för den mottagande medlemsstaten, 
3. bedriver studier och har en heltäckande sjukförsäkring,
4. inte är unionsmedborgare, men är familjemedlemmar till personer som tillhör 

någon av dessa kategorier.

I allmänhet har unionsmedborgare och deras familjemedlemmar rätt att uppehålla sig så länge 
de följer villkoren i direktivet. När det gäller bedömningen av ekonomisk ”självförsörjning” 
får medlemsstaterna inte fastställa något belopp, och beloppet får i varje fall inte överstiga den 
beloppsgräns under vilken medborgare i den mottagande medlemsstaten är berättigade till 
socialt bistånd. Bedömningen måste göras i varje enskilt fall genom att ta hänsyn till den 
berörda personens personliga omständigheter. 

En utvisningsåtgärd får inte vara den automatiska följden av att ha anlitat 
socialförsäkringssystemet i den mottagande medlemsstaten, och någon sådan får inte vidtas 
mot anställda, egenföretagare eller personer som söker arbete. 

För uppehållsperioder som överstiger tre månader kan den mottagande medlemsstaten kräva 
att unionsmedborgarna registrerar sig hos behöriga myndigheter. I det fallet utfärdas 
omgående ett bevis om registrering. 

En unionsmedborgare som har uppehållit sig lagligt i en mottagande medlemsstat under fem 
års tid får rätt till permanent uppehållstillstånd i den mottagande medlemsstaten. När 
unionsmedborgaren har fått permanent uppehållstillstånd gäller inte längre kraven i artikel 7 
om tillfällig vistelse.

Rätten till inresa och uppehåll får endast begränsas med hänsyn till allmän ordning, allmän 
säkerhet eller folkhälsa. Den allmänna ordningen och säkerheten eller folkhälsan får inte 
åberopas för att tjäna ekonomiska syften. Men som nämnts ovan erkänns rätten till uppehåll så 
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länge unionsmedborgaren inte blir en orimlig belastning för socialförsäkringssystemet i den 
mottagande medlemsstaten och så länge villkoren i artikel 7 uppfylls.
Åtgärder som vidtas med hänsyn till allmän ordning eller säkerhet ska överensstämma med 
proportionalitetsprincipen och uteslutande vara grundade på vederbörandes personliga 
beteende. Det innebär att massåtgärder inte är tillåtna och att varje beslut om utvisning måste 
fattas från fall till fall. Detta bekräftas av att tidigare brottmålsdomar inte i sig får utgöra skäl 
för sådana åtgärder. Vidare måste den berörda personens personliga beteende utgöra ett 
verkligt, faktiskt och tillräckligt allvarligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse. 
Motiveringar som inte beaktar omständigheterna i det enskilda fallet eller som tar 
allmänpreventiva hänsyn ska inte accepteras. Innan den fattar ett beslut om utvisning med 
hänsyn till allmän ordning eller säkerhet ska den mottagande medlemsstaten beakta sådana 
faktorer som varaktigheten för personens uppehåll inom dess territorium, personens ålder, 
hälsotillstånd, familjesituation, ekonomiska situation, sociala och kulturella integrering i den 
mottagande medlemsstaten och banden till ursprungslandet.

Den mottagande medlemsstaten får inte fatta beslut om utvisning av unionsmedborgare eller 
deras familjemedlemmar, oavsett medborgarskap, som har permanent uppehållsrätt på dess 
territorium, utom i de fall det föreligger ett allvarligt hot mot allmän ordning eller säkerhet. 
Andra garantier föreskrivs för underåriga och för personer som har uppehållit sig i den 
mottagande medlemsstaten en längre tid.

Beslut om utvisning av folkhälsoskäl kan endast fattas i händelse av sjukdomar som kan vara 
epidemiska.

Den berörda personen ska meddelas skriftligen om utvisningsbeslutet samt om de skäl som 
ligger till grund för beslutet. Personen har rätt att lämna in ett överklagande.

Medlemsstaterna får vidta nödvändiga åtgärder för att neka, avbryta eller dra tillbaka en 
rättighet enligt detta direktiv i händelse av missbruk av rättigheter eller bedrägeri, till exempel 
skenäktenskap.

4. Bästa praxis och åtgärder som hittills har konstaterats kunna leda till olika former av 
diskriminering bland unionsmedborgare

Medlemsstaternas genomförande av direktivet har redan givit upphov till problem som har 
fått stort gehör och som främst rör den fria rörligheten för personer från de nya 
medlemsstaterna. 

Nyligen inträffade händelser i Italien tilldrog sig uppmärksamhet från pressen och från de 
stora icke-statliga organisationer som arbetar på området. Detta diskuterades vid
Europaparlamentets plenarsammanträde den 20 maj 2008. 

Enligt vad som rapporterades av en delegation från utskottet för medborgerliga fri- och 
rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor som besökte slutna förläggningar för illegala 
invandrare i Belgien1, kan en unionsmedborgare kvarhållas på grund av att han eller hon har 

                                               
1 Cataniarapporten om ett besök på slutna förvarsenheter för asylsökande och invandrare i Belgien av en 
delegation från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor.
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begått en enda förvaltningsöverträdelse, och ett antal unionsmedborgare kvarhålls på 
förläggningar för illegala invandrare1.

EG-domstolen arbetar redan med denna känsliga fråga. Det beslut om ett förhandsavgörande 
som begärdes av domstolen i Dambovita (Rumänien) har inte fattats ännu, men yttrandet från 
generaladvokaten publicerades i februari 20082. I detta fokuseras på artikel 18 i EG-fördraget 
och artikel 27 i direktivet med slutsatsen att ”om en medlemsstat inte undersöker en persons 
personliga beteende när man inskränker vederbörandes rätt att flytta fritt inom 
medlemsstaternas territorium med hänsyn till den allmänna ordningen eller säkerheten, 
ogiltigförklaras motiveringen till den aktuella inskränkningen”.

Mot bakgrund av den information som har samlats in fram till i dag (nämnda rapporter, 
EG-domstolens rättspraxis, kommissionens rapport om unionsmedborgarskap3 samt enskilda 
klagomål, framställningar och parlamentsfrågor) bedöms följande huvudfrågor vara 
problematiska:

1. Begreppet familjemedlem (artikel 2.2) och om medlemsstater betraktar partner av 
samma kön som familjemedlemmar (skriftliga frågor: E-2822/07 och E-5426/07).

2. Godkännande av inresa och utfärdande av uppehållskort för familjemedlemmar från 
tredjeland (se t.ex. framställning 0830/2006, framställning 0646/2006 etc.). 

3. Unionsmedborgare som reser till andra medlemsstater hindras i sin fria rörlighet av 
gränsmyndigheternas och lufttrafikföretagens krav på dokument. 

4. Medlemsstaternas tolkning av tillräckliga tillgångar enligt artikel 7.1 b i direktivet.
5. Medlemsstaternas tolkning av begreppet orimlig belastning för 

socialförsäkringssystemet i den mottagande medlemsstaten, och om och i vilka fall 
beslutet om att utvisa en unionsmedborgare som har blivit en orimlig belastning beror 
på integrationsnivån i den mottagande medlemsstaten och hur länge personen har 
uppehållit sig i landet (artikel 14, skäl 10).

6. Medlemsstaternas tolkning av allvarliga/tvingande hot mot den allmänna ordningen 
och säkerheten (mål C-33/07) och i vilka fall och mot vilken bakgrund det kan 
motivera ett utvisningsbeslut (artiklarna 27 och 28).

7. Missbruk av rättigheter och skenäktenskap (artikel 35).

Bästa praxis och hur direktivet kan genomföras på bästa sätt kommer att analyseras vidare.

                                               
1 I rapporten hävdas det att unionsmedborgare eller deras familjemedlemmar enligt belgisk lagstiftning kan 
kvarhållas under den period då det är absolut nödvändigt för deras utvisning om de inte har följt ett beslut om att 
lämna territoriet inom en fastställd tid. Under 2006 kvarhölls mer än 700 unionsmedborgare i slutna 
förvarsenheter i Belgien.
2 Mål C-33/07 Ministerrul Administratiei si Internelor [ministeriet för administration och inrikes frågor] mot 
Gheorghe Jipa http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&newform=newform&Submit=Submit&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=j
urtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=
docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&typeord=ALLTYP&allcommjo=allcomm
jo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C-
33%2F07&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&res
max=100
3 Rapport från kommissionen, Femte rapporten om unionsmedborgarskap (1 maj 2004–30 juni 2007), 
KOM(2008)0085.
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5. Ett förslag till metod

Mot bakgrund av listan över problematiska frågor kommer en enkät att utarbetas och skickas 
till de nationella parlamenten för att samla in information om genomförandelagar, 
förvaltningsförfaranden och praktisk tillämpning av direktivet.

Samma enkät kommer även att skickas till de nationella inrikesministerierna och 
immigrationsmyndigheterna.

Den information som samlas in genom enkäterna och de övriga instrument som nämns ovan 
kan kompletteras med besök i medlemsstaterna där de mest karakteristiska situationerna sätts 
i fokus.

Resultatet från enkäterna och besöken, resultatet från den undersökning som har beställts av 
utskottet för rättsliga frågor, rapporten från Europeiska kommissionen samt yttrandet från 
utskottet för rättsliga frågor och utskottet för framställningar utgör en solid grund för att 
kunna teckna en övergripande bild av de problem och den bästa praxis som är förenade med 
införlivandet av direktivet.
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