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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om tillämpningen av direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras 
familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas 
territorier
(2008/2184(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 18 i EG-fördraget och artikel 45 i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna (stadgan om de grundläggande rättigheterna),

– med beaktande av 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 territorier1,

– med beaktande av sin resolution av den 15 november 2007 om tillämpningen av 
direktiv 2004/38/EG2, i vilken kommissionen uppmanades att utan dröjsmål lägga fram 
en detaljerad bedömning av nuläget i tillämpningen och hur korrekt medlemsstaternas 
införlivande av direktivet har varit, tillsammans med alla nödvändiga förslag, och där 
behörigt utskott ålades att göra en bedömning av problemen som införlivandet av 
direktivet medför, uppmärksamma bästa praxis och åtgärder som kan leda till former av 
diskriminering bland EU-medborgare samt ta itu med frågan om den fria rörligheten,

– med beaktande av arbetsdokumentet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter 
samt rättsliga och inrikes frågor av den 13 juni 20083, enkäten som sändes till 
medlemsstaternas nationella parlament samt mottagna svar,

– med beaktande av rapporten från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor om besöket i de slutna förläggningarna för asylsökande och 
invandrare i Belgien4,

– med beaktande av sin resolution av den 10 juli 2008 om folkräkningen av romerna i 
Italien på grundval av etniskt ursprung5, rättstjänstens yttrande om förenligheten av 
försvårande påföljder för EU-medborgare som olagligen vistas i en av EU:s 
medlemsstater, och rapporten från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor om dess delegation till Italien6,

– med beaktande av kommissionens rapport av den 15 februari 2008 med titeln Femte 
rapporten om unionsmedborgarskap (1 maj 2004–30 juni 2007) (KOM(2008)0085), 

                                               
1 EUT L 158, 30.4.2004, s. 77.
2 EUT C 282 E, 6.11.2008, s. 428.
3 PE407.933v01-00.
4 PE404.465v02-00.
5 Antagna texter, P6_TA(2008)0361.
6 PE414.169v02-00.
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– med beaktande av kommissionens tjugofemte årsrapport av den 18 november 2008 om 
kontroll av gemenskapsrättens tillämpning (2007) (KOM(2008)0777),

– med beaktande av rapporten från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 
med titeln Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation in the 
Member States,

– med beaktande av kommissionens rapport till Europaparlamentet och rådet av 
den 10 december 2008 om tillämpningen av direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares 
och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom 
medlemsstaternas territorier (KOM(2008)0840) (rapport från kommissionen),

– med beaktande av slutsatserna från rådet (rättsliga och inrikes frågor) av 
den 27 november 2008 om den fria rörligheten för människor: kränkningar och missbruk 
av rätten till fri rörlighet,

– med beaktande av EG-domstolens domar rörande den fria rörligheten, exempelvis 
mål C-127/08 (Metock), C-33/07 (Jipa) och C-524/06 (Huber), 

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-…/2009), 
och av följande skäl:

A. Enligt Femte rapporten om unionsmedborgarskap utövade den 1 januari 2006 ungefär 
8,2 miljoner unionsmedborgare sin rättighet att uppehålla sig i en annan medlemsstat, och 
miljoner unionsmedborgare reser varje år inom unionen.

B. Den fria rörligheten ingår i begreppet unionsmedborgare och utgör en av de 
grundläggande rättigheter som tillerkänns unionsmedborgarna i fördragen.

C. I direktiv 2004/38/EG tillämpas principerna i fördragen genom att det anges att 
unionsmedborgare får flytta fritt i hela unionen tillsammans med sina familjemedlemmar, 
oavsett var de kommer ifrån.

D. Medlemsstaterna var tvungna att införliva direktiv 2004/38/EG senast den 30 april 2006, 
och kommissionen skulle lägga fram sin rapport om genomförandet av direktivet senast 
den 30 april 2008. 

E. Nästan fem år efter antagandet av direktiv 2004/38/EG börjar information om dess 
införlivande och praktiska tillämpning slutligen bli tillgänglig, även om det är med en 
viss försening jämfört med tidsfristerna i direktivet.

F. Europaparlamentet har upprepade gånger uttryckt oro över sättet på vilket vissa 
medlemsstater tillämpar den fria rörligheten.

G. En konstruktiv dialog har nyligen inletts mellan kommissionen, parlamentet och vissa 
medlemsstater.
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H. Denna dialog har gjort det möjligt att i viss mån ändra nationell lagstiftning för att den 
ska följa EG-lagstiftningen.

I. Enligt kommissionens rapport är införlivandet av direktiv 2004/38/EG överlag närmast 
en besvikelse, eftersom inte en enda medlemsstat har införlivat direktivet på ett effektivt 
och korrekt sätt i sin helhet och eftersom vidare inte en enda artikel i direktivet har 
införlivats på ett effektivt och korrekt sätt av alla medlemsstater, särskilt som det 
inkorrekta införlivandet i åtminstone 20 medlemsstater berör centrala bestämmelser i 
direktivet.

J. I kommissionens rapport fastställs, bland många andra, två genomgående kränkningar av 
unionsmedborgarnas kärnrättigheter, mer bestämt rätten till inresa och uppehållsrätt för 
familjemedlemmar från tredjeland samt kravet att unionsmedborgare tillsammans med 
ansökningen om uppehållstillstånd lämnar in ytterligare handlingar som inte anges i 
direktiv 2004/38/EG.

K. Kommissionen var tvungen att inleda 19 överträdelseförfaranden mot olika 
medlemsstater för att de inte hade delgett sina nationella genomförandeåtgärder, vilka 
sedermera avslutades. Kommissionen har hittills mottagit fler än 1 800 enskilda 
klagomål, 40 frågor från Europaparlamentet och 33 framställningar, och har på grundval 
av dem registrerat 115 klagomål och inlett fem överträdelseförfaranden på grund av 
felaktig tillämpning av direktiv 2004/38/EG.

L. Kommissionen anser i sin rapport att det inte finns behov av att i detta skede ändra 
direktiv 2004/38/EG, men att man måste göra allt för att uppnå dess riktiga 
genomförande, genom att inrätta en expertgrupp, samla information, uppgifter och bästa 
praxis på grundval av en enkät, och genom att 2009 ge ut riktlinjer om problematiska 
frågor för att säkerställa dess fullständiga och korrekta tillämpning.

M. Ett antal nationella parlament har svarat på enkäten från utskottet för medborgerliga fri-
och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor1 medan båda parlamentariska 
församlingarna svarade på enkäten i vissa medlemsstater2.

N. Företrädare för de nationella parlamenten har haft möjlighet att ytterligare uttrycka sina 
åsikter vid det gemensamma kommittémötet om framstegen på området frihet, säkerhet 
och rättvisa, som ägde rum den 19 och 20 januari 2009.

O. Europaparlamentets rättstjänst, som rådfrågades av utskottet för medborgerliga fri- och 
rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor i detta ämne, drog slutsatsen att nationell
lagstiftning i vilken det anges att det är en försvårande omständighet vid straffbar gärning 
av en unionsmedborgare om denna unionsmedborgare tidigare olagligt har uppehållit sig i 
en annan medlemsstat, inte är förenlig med gemenskapsrätten3.

P. I EG-domstolens domar förknippade med frågan om fri rörlighet, och särskilt 
målen Metock, Jipa och Huber, bekräftades följande principer:

                                               
1 Belgien, Cypern, Grekland, Italien, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, 
Österrike.
2 Belgien, Tjeckien och Rumänien.
3 Rättstjänstens yttrande SJ-0516/08.
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– En medborgare från tredjeland som är gift med en unionsmedborgare och åtföljer 
eller förenar sig med den medborgaren kan dra nytta av bestämmelserna i direktivet, 
oavsett när och var deras giftermål ägde rum och hur partnern kom till den 
mottagande medlemsstaten1.

– Artikel 18 i EG-fördraget och artikel 27 i direktiv 2004/38/EG utesluter inte nationell 
lagstiftning genom vilken rätten för en medborgare av en medlemsstat att resa till en 
annan medlemsstat begränsas, särskilt på grundval av att han tidigare har skickats 
tillbaka från den senare medlemsstaten på grund av att illegalt ha uppehållit sig där, 
förutsatt att vederbörandes personliga beteende utgör ett verkligt, faktiskt och 
tillräckligt allvarligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse och att den 
planerade restriktiva åtgärden är avpassad för att man ska uppnå det åsyftade målet 
och inte går längre än vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål, och det är upp 
till den inhemska domstolen att avgöra om det är så i föreliggande fall2.

– Artikel 12.1 i EG-fördraget måste tolkas så att den utesluter att en medlemsstat i 
syfte att bekämpa brottslighet upprättar ett system för behandling av personuppgifter 
för unionsmedborgare som inte är medborgare av denna medlemsstat3.

Q. Enligt rapporten av delegationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor som besökte de slutna förläggningarna för olagliga invandrare 
i Belgien, kan unionsmedborgare interneras i Belgien på grund av en mindre 
administrativ överträdelse, och ett antal unionsmedborgare hålls på förläggningar för 
olagliga invandrare.

R. I de tidigare nämnda slutsatserna av den 27 november 2008 begärde rådet (rättsliga och 
inrikes frågor) att kommissionen skulle lägga fram ett tolkningsuttalande med riktlinjer 
för användningen av direktiv 2004/38/EG i början av 2009, och att tänka igenom alla 
övriga lämpliga och nödvändiga åtgärder.

S. På grundval av de insamlade upplysningarna, särskilt genom de nationella parlamentens 
svar på Europaparlamentets enkät (som tyvärr inte är fullständig och inte omfattar alla 
medlemsstater) och i tillägg till kommissionens rapport, identifierades följande 
problematiska huvudfrågor:
– Restriktiv medlemsstatstolkning av begreppet ”familjemedlem” (artikel 2), av ”alla 

andra familjemedlemmar” och av ”partner” (artikel 3), särskilt när det gäller partner 
av samma kön, och deras rätt till fri rörlighet enligt direktiv 2004/38/EG4. 

– Oberättigade administrativa bördor vid inresa och vistelse för familjemedlemmar 
från tredjeland1.

                                               
1 Metock-målet. 
2 Jipa-målet. 
3 Huber-målet.
4 Cypern, Polen och Slovakien erkänner inte giftermål mellan personer av samma kön som ett skäl till att tillåta 
fri rörlighet, Polen och Slovakien erkänner inte registrerade partnerskap även om det har godkänts i en annan 
medlemsstat. Information i detta avseende från kommissionen, Europeiska unionens byrå för grundläggande 
rättigheter och icke-statliga organisationer ger ytterligare belägg för rättsosäkerheten i denna fråga. Italien ger 
inte par av samma kön rätt till fri rörlighet med hänvisning till den allmänna ordningen. Det föreligger en allmän 
trend mot erkännande av tredje eller fjärde make eller maka.
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– Medlemsstaternas tolkning av ”tillräckliga tillgångar” enligt artikel 7.1 b i 
direktiv 2004/38/EG är ofta otydlig och mindre tillmötesgående, då de flesta 
medlemsstater kräver bevis på tillräckliga tillgångar2. Begreppet ”belastning för den 
mottagande medlemsstatens sociala biståndssystem” och om och i vilka fall en 
unionsmedborgare som har blivit en belastning utvisas (artikel 14, skäl 10) är 
likaledes oklart i många medlemsstater.

– Medlemsstaternas tolkning av uttrycket ”allvarliga/tvingande hänsyn till allmän 
ordning och allmän säkerhet” och i vilka fall och på vilka grunder det kan berättiga 
ett utvisningsbeslut (artikel 27 och 28 i direktivet) varierar mellan medlemsstaterna, 
är oklara och kan leda till missbruk (inriktning på medborgare från en viss 
medlemsstat) eller är av tveksam överensstämmelse med direktivet (exempelvis 
mekanismer för automatisk utvisning)3.

– Unionsmedborgare måste ofta lämna in oberättigade ytterligare handlingar till 
myndigheterna i den mottagande medlemsstaten, vilka inte anges i 
direktiv 2004/38/EG4.

– Lag och praxis när det gäller missbruk av rättigheter och skenäktenskap.

T. Medlemsstaternas ytterst dåliga införlivande av direktivet för genomförande av artikel 18 
i EG-fördraget bör kraftfullt fördömas. Detta leder till, om inte att direktivet i sig 
undergrävs, så till att man på ett väsentligt sätt inte tillämpar en av de grundläggande 
rättigheter på vilka EU vilar och som ges unionsmedborgarna genom fördragen.

Tillämpningen av direktiv 2004/38/EG

1. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att respektera andan och ordalydelsen i 
artikel 18 i EG-fördraget och artikel 45 i stadgan om de grundläggande rättigheterna som 
ger unionsmedborgarna den grundläggande rätten till fri rörlighet, genom att skyndsamt 
genomföra direktiv 2004/38/EG och utan dröjsmål se över lagstiftning och 
förvaltningssed som strider mot EU-lagstiftningen, i synnerhet på grundval av 
kommissionens rapport och EG-domstolens rättspraxis.

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fullständigt tillämpa rättigheterna i 
artikel 2 och artikel 3 i direktiv 2004/38/EG, inte bara för makar av olika kön men även 

                                                                                                                                                  
1 Ett antal skrivelser med klagomål och framställningar till EU-institutionerna visar att vissa medlemsstater är 
obenägna att helt erkänna rättigheterna för familjemedlemmar från tredjeland. Genom lagstiftningen i Litauen, 
Polen och Storbritannien hindras exempelvis en familjemedlem från tredjeland utan visum från inresa.
2 Grekland betraktar den grekiska ”minimipensionen” som tillräcklig inkomst, i Österrike kan 
socialbidragsbeloppen användas som riktmärke för att beräkna tillräckliga tillgångar, i Rumänien krävs en 
”garanterad minimiinkomst” och förutsättningarna för tillräckliga tillgångar bedöms systematiskt.
3 Till exempel i artikel 235 i den italienska brottmålslagen föreskrivs utvisning av utländska medborgare som 
döms till fängelse i två år eller mer. 
4 I vissa fall (Grekland) får de behöriga myndigheterna enligt inhemsk lagstiftning begära en utskrift från 
kriminalregistret för den EU-medborgare som ansöker om registrering, medan man i andra medlemsstater (till 
exempel i Spanien och Belgien) utfärdar särskilda id-kort och uppehållskort för medborgare från andra 
medlemsstater. I vissa medlemsstater (Spanien) tilldelas EU-medborgare ett identifikationsnummer för 
utlänningar utöver registreringsbeviset, vilket är nödvändigt för att arbeta eller registrera sig i det sociala 
trygghetssystemet. I Italien måste EU-medborgare bevisa sina tillgångars ”laglighet”.
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för registrerade partner, personer som bor hos dem och partner, inklusive par av samma 
kön och oavsett nationalitet, på grundval av principerna om ömsesidigt erkännande, 
jämlikhet, icke-diskriminering, värdighet, privat- och familjeliv. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att i fråga om detta utfärda stränga riktlinjer och dessutom ta hänsyn till 
analysen och slutsatserna i rapporten från byrån för grundläggande rättigheter.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att när de tillämpar rätten till fri rörlighet 
inte utsätta unionsmedborgare och deras familjemedlemmar för oberättigade 
administrativa bördor, som inte uttryckligen anges i direktiv 2004/38/EG, eftersom dessa 
strider mot EG-rätten och utgör ett oberättigat hinder för en frihet som finns stadgad 
direkt i EG-fördraget och vilken inte är beroende av att de fullgör administrativa 
förfaranden. Parlamentet påminner medlemsstaterna om deras skyldighet att förenkla den 
förvaltningssed som är förknippad med utövandet av rätten till fri rörlighet.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noga bedöma om medlemsstaterna 
genom lagstiftning och praxis inte kränker de rättigheter som unionsmedborgarna får 
genom EG-fördraget och direktivet, särskilt när det gäller begreppen ”tillräckliga 
tillgångar”, ”belastning för den mottagande medlemsstatens sociala biståndssystem”, 
”allvarliga eller tvingande hänsyn till allmän ordning och allmän säkerhet”, och att 
materiella skyddsåtgärder och rättssäkerhetsgarantier, skydd mot och domstolsprövning 
av utvisningar finns på plats och fungerar. Parlamentet erinrar om att varje begränsning 
av den grundläggande rättigheten till fri rörlighet kommer att tolkas strängt.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inte införa lagstiftning genom vilken 
man ålägger oproportionerliga eller diskriminerande påföljder för unionsmedborgare, 
såsom fängelse i samband med utvisning från den mottagande medlemsstatens 
territorium, förutsatt att det är en försvårande omständighet vid straffbar gärning av en 
unionsmedborgare om vederbörande tidigare olagligen har uppehållit sig i en annan 
medlemsstat eller förutsatt att den automatiska följden av fällande dom är utvisning.

6. Europaparlamentet uppmärksammar att inte alla medlemsstater har genomfört artikel 35 i 
direktiv 2004/38/EG, genom vilken de får vidta nödvändiga åtgärder för att neka, avbryta 
eller dra tillbaka en rättighet till fri rörlighet i händelse av missbruk av rättigheter eller 
bedrägeri, till exempel skenäktenskap, förutsatt att sådana åtgärder är proportionerliga 
och icke-diskriminerande och att rättssäkerhetsgarantierna respekteras, samt 
uppmärksammar de möjligheter som ges av denna artikel.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att övervaka den praktiska efterlevnaden av 
direktivets artikel 24 om likabehandling och förebyggande av diskriminering på grundval 
av nationalitet, tillsammans med skäl 20 och 31 samt artikel 21 i stadgan om de 
grundläggande rättigheterna, som ger unionsmedborgare och deras familjemedlemmar 
som flyttar till en annan medlemsstat rätt till samma behandling som den medlemsstatens 
egna medborgare inom alla områden som omfattas av fördraget. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att vidta nödvändiga åtgärder för att avhjälpa bristerna och stoppa 
överträdelserna av EG-lagstiftningen.

8. Europaparlamentet efterlyser en omarbetning av de övergångsbestämmelser som för 
närvarande innehåller begränsningar av den fria rörligheten för medborgare av 
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medlemsstaterna som anslöt sig till EU den 1 maj 2004 och den 1 januari 2007, vilket 
utgör en betydande diskriminering mellan unionsmedborgare1.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se över de 
begränsningar, restriktioner och befintliga tidsperioder som föreskrivs i direktivet om 
rätten till fri rörlighet i enlighet med artikel 39 i direktiv 2004/38/EG, och att analysera 
följderna av att avskaffa dagens diskriminering bland unionsmedborgare för att de ska få 
del av rätten till fri rörlighet och de rättigheter för unionsmedborgare som stadgas i 
fördraget.

Metod för att säkerställa tillämpningen

10. Europaparlamentet stöder den strategi som föreslås av kommissionen, vilken grundas på 
att fortlöpande och på ett övergripande sätt övervaka genomförandet av 
direktiv 2004/38/EG, på att hjälpa medlemsstaterna att uppnå en fullständig och korrekt 
tillämpning av direktivet genom att ta fram riktlinjer under första halvåret 2009 och på att 
inleda domstolsförfaranden mot de medlemsstater vars inhemska lagstiftning strider mot 
direktivet. 

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inleda förfaranden för att tillämpa 
riktlinjerna före slutet av 2009 i syfte att anpassa sin egen lagstiftning och praxis, och 
uppmanar dem att förse alla behöriga myndigheter med riktlinjerna samt övervaka deras 
tillämpning. 

12. Europaparlamentet vill att kommissionen fastslår en tidsfrist för tillämpningen av 
riktlinjerna, efter vilken domstolsförfaranden kan komma att inledas, och vill vara 
fullkomligt delaktigt i och regelbundet informerat om processens utveckling.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att med hänsyn till människors fria rörlighet 
upprätta ett ömsesidigt utvärderingssystem som verkställs av expertgrupper vars 
medlemmar utses av medlemsstaterna och Europaparlamentet med hjälp av 
kommissionen och rådets generalsekretariat, vars arbete grundas på besök på plats och 
inte inkräktar på rådets fördragsenliga befogenheter.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inkräva uppgifter från medlemsstaterna 
om den fria rörligheten, exempelvis om antalet genomförda utvisningar och skälen till 
dessa.

15. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att öka unionsmedborgarnas 
medvetenhet om sina rättigheter enligt direktiv 2004/38/EG och att distribuera en 
förenklad vägledning för unionsmedborgare, med omfattande användning av Internet, 
som påminner medlemsstaterna om deras skyldigheter enligt artikel 34 i direktivet att 
informera medborgarna om deras rättigheter i fråga om fri rörlighet. I detta avseende 
uppmanar parlamentet medlemsstaterna att inrätta informationskontor och stödbyråer 
förknippade med rättigheterna till fri rörlighet.

                                               
1 För den senaste uppdateringen om övergångsbestämmelserna, se kommissionens MEMO/08/718 av 
den 18 november 2008, online på: 
http://www.lex.unict.it/eurolabor/documentazione/comunicati/2008/rapid181108.pdf.
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16. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.
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