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Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0242/2007, ingiven av Lars Evan Jørgensen (dansk medborgare),
om problem med Danmarks invandringsbyrå

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren är bosatt i Malmö (Sverige) med sin brasilianska fästmö som har svenskt 
uppehållstillstånd. Hans fästmö har under tiden fått erbjudande om en anställning i 
Köpenhamn, men de danska myndigheterna vägrar bevilja henne arbetstillstånd, delvis på 
grund av hennes ålder (23) och delvis på grund av att hon är bosatt i Sverige. Eftersom den 
invandrarbyrå till vilken framställaren har gjort oräkneliga framställningar hittills inte har 
kunnat ge honom någon rimlig anledning till detta avslag ber han Europaparlamentet att ta 
upp frågan. 

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 23 juli 2007. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 24 april 2009

Framställaren, en dansk medborgare som är bosatt i Sverige med sin brasilianska maka, klagar 
över att de danska myndigheterna har hanterat makans ansökan om arbetstillstånd på ett 
felaktigt sätt.

Enligt artikel 18 i EG-fördraget ska varje unionsmedborgare ha rätt att fritt röra sig och 
uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, om inte annat följer av de begränsningar och 
villkor som föreskrivs i detta fördrag och i bestämmelserna om genomförande av fördraget. 
De respektive begränsningarna och villkoren ingår i direktiv 2004/38/EG om 
unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom 
medlemsstaternas territorier.
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Enligt artikel 3.1 i direktiv 2004/38/EG ska detta direktiv endast tillämpas på EU-medborgare 
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 unionsmedborgaren. 

Som bekräftas av framställaren åtnjuter makan i Sverige de rättigheter som fastställs i 
direktivet. Emellertid är situationen annorlunda när det gäller Danmark, den medlemsstat som 
framställaren är medborgare i, men där han inte uppehåller sig.

EU-medborgare som uppehåller sig i den medlemsstat där de är medborgare kan inte åtnjuta 
de rättigheter som beviljas EU-medborgare som har utövat ovan nämnda rättighet och flyttar
till en annan medlemsstat. Emellertid har EG-domstolen utsträckt den gynnsamma 
behandlingen även till de EU-medborgare som återvänder till sin hemmedlemsstat efter att ha 
utövat sina rättigheter och uppehållit sig i en annan medlemsstat1 och även till 
unionsmedborgare som har utövat sina rättigheter skyddade genom fördraget i en annan 
medlemsstat utan att uppehålla sig där2 (till exempel genom att tillhandahålla tjänster i en 
annan medlemsstat utan att vara bosatt där).

Ingenting tyder på att framställaren har möjlighet att, när det gäller Danmark, åtnjuta skydd 
enligt gemenskapslagstiftningen om rätten att fritt röra sig och uppehålla sig där. 

På grund av frånvaron av gemenskapslagstiftning har Danmark fullständig befogenhet att 
fastställa regler om rätten för familjemedlemmar från tredjeland att arbeta och uppehålla sig i
Danmark medan den danske medborgaren uppehåller sig i en annan medlemsstat.

När det gäller det danska kravet att den brasilianska makan måste ansöka om arbets- och 
uppehållstillstånd i Danmark, har det genom EG-domstolens rättspraxis3 bekräftats att 
gemenskapslagstiftningen inte innehåller någon rätt för en familjemedlem från tredjeland att 
ta anställning i en annan medlemsstat än den där EU-medborgarens make eller maka har 
anställning som utövare av rätten till fri rörlighet.

                                               
1 Dom 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 Dom av den 11 juli 2002 i mål C-60/00, Carpenter (REG 2002, s. I-6279).
3 Dom av den 30 mars 2006 i mål C-10/05, Mattern and Cikotic (REG 2006, s. I-3145).


