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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0932/2007 af Philip Andrews, irsk statsborger, om gennemførelse af 
direktiv 2004/38/EF om rejse og visumkrav for EU-statsborgeres ægtefæller

1. Sammendrag

Andrageren er irsk statsborger og gift med en russisk statsborger. I dette andragende anmoder 
han om, at Europa-Parlamentet beslutter at offentliggøre klare og kortfattede oplysninger om 
de enkelte europæiske landes politikker vedrørende deres aktuelle politikker og krav, hvad 
angår europæiske borgeres udenlandske ægtefællers indrejse i deres land, og han anmoder 
også Parlamentet om at rejse dette spørgsmål over for de kompetente myndigheder. Han 
hævder, at de, når de har forsøgt at rejse til forskellige europæiske lande som en familie, er 
blevet mødt med meget forskellige konsulære holdninger, regler og besværligheder. 
Anmodninger om at forelægge invitationsbreve, vise forsikringsbeviser, billetter og 
oplysninger om konkrete indrejsesteder, så hans ægtefælle kan opnå et visum og dermed 
ledsage ham og deres børn på rejser i Europa, er ikke blot besværlige, men hindrer også hans 
rejsefrihed i EU. Han har været nødt til at opfylde forskellige krav fra konsulater, der 
repræsenterer det samme land i forskellige hovedstæder. F.eks. krævede det nederlandske 
konsulat i Moskva hotelreservationer, forsikringsbevis og brug af en virksomhed til at ansøge 
om et visum. Det bulgarske konsulat i Moskva krævede også billetter, forsikringsbevis osv.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. februar 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. juni 2009.

Andrageren, som er irsk statsborger og gift med en russisk statsborger, klager over, at 
nationale procedurer i forbindelse med udstedelsen af et Schengenindrejsevisum for 
unionsborgeres familiemedlemmer ofte er i strid med fællesskabsretten, da myndighederne 
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kræver dokumenter, som ikke er omfattet af direktiv 2004/38/EF, eller betaling for at udstede 
et visum, samt at procedurerne til tider er alt for langvarige og besværlige.

I henhold til direktiv 2004/38/EF har familiemedlemmer ret til at ledsage unionsborgeren eller 
slutte sig til denne i en anden medlemsstat, end den, hvor vedkommende er statsborger. Denne 
ret er afledt af det faktum, at de pågældende er i familie med unionsborgeren.

Som fastsat i artikel 5, stk. 2, i ovennævnte direktiv kan medlemsstater, som er omfattet af 
forordning (EF) nr. 539/2001 kræve, at det familiemedlem, som er statsborger i et tredjeland, 
skal være i besiddelse af et indrejsevisum i overensstemmelse med forordningen, hvis 
unionsborgeren udøver sin ret til fri bevægelighed på dets territorium.

Som fastslået af De Europæiske Fællesskabers Domstol1 har sådanne familiemedlemmer ikke 
blot ret til at rejse ind i medlemsstaten, men også til at få udstedt et indrejsevisum med 
henblik herpå. Medlemsstaterne skal i enhver henseende bistå disse personer med henblik på 
udstedelsen af de nødvendige visa, som udstedes så hurtigt som muligt efter en 
hasteprocedure og er gratis.

Da denne ret udelukkende er afledt af den familiemæssige tilknytning, kan værtslandet kræve, 
at de familiemedlemmer, der ansøger om indrejsevisum, foreviser et gyldigt pas og et bevis på 
den familiemæssige tilknytning. Der kan ikke stilles krav om andre dokumenter, som f.eks. et 
bevis på hotelophold, tilstrækkelige økonomiske ressourcer, et invitationsbrev eller en 
returbillet.

Den 10. december 2008 vedtog Kommissionen sin rapport2 om anvendelsen af direktiv 
2004/38/EF. I rapporten understreges det, at familiemedlemmer fra tredjelande ofte støder på 
problemer, når de ansøger om et indrejsevisum.

Konklusioner

Medlemsstaterne skal sikre, at direktivet er gennemført korrekt, samt at proceduren i 
forbindelse med udstedelse af visa er i overensstemmelse med fællesskabsretten. 
Kommissionen arbejder nært sammen med medlemsstaterne for at sikre, at direktivet er 
korrekt gennemført i hele EU. Kommissionen agter at hjælpe medlemsstaterne hermed ved i 
første halvdel af 2009 at udstede retningslinjer vedrørende en række de problemer, der 
tilsyneladende opstår i forbindelse med gennemførelse eller anvendelse af direktivet, som 
f.eks. udstedelsen af indrejsevisa, for at bistå medlemsstaterne med at løse sådanne problemer.

                                               
1 Jf., inter alia, Domstolens dom af 31. januar 2006 i sag C-503/03 Kommissionen mod 

Spanien (Samling I fra 2006, s. 1097).
2 Se http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0840:FIN:EN:PDF.


