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Asia: Vetoomus nro 0932/2007, Philip Andrews, Irlannin kansalainen, EU:n 
kansalaisten puolisojen maahantulo- ja viisumiedellytyksistä annetun 
direktiivin 2004/38/EY täytäntöönpanosta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on Irlannin kansalainen, joka on naimisissa Venäjän kansalaisen kanssa. 
Vetoomuksellaan hän pyytää Euroopan parlamenttia tekemään päätöksen julkaista selkeää ja 
ytimekästä tietoa kolmansien maiden kansalaisuuden omaaviin EU:n kansalaisten puolisoihin 
eri Euroopan maissa nykyisin sovellettavista maahantulopolitiikoista ja maahantulon 
edellytyksistä. Hän pyytää myös Euroopan parlamenttia ottamaan tämän asian esille 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Hän väittää, että kun hänen perheensä on yrittänyt 
matkustaa Euroopan eri maihin, he ovat kohdanneet konsulaateissa hyvin erilaisia asenteita, 
sääntöjä ja hankaluuksia. Vaatimukset kutsukirjeiden ja matkalippujen esittämisestä, 
vakuutusturvan todistamisesta ja konkreettisten maahantulosatamien ilmoittamisesta, jotta 
hänen vaimonsa voi saada viisumin matkustaakseen vetoomuksen esittäjän ja heidän lastensa 
kanssa Euroopassa, aiheuttavat hankaluuksia ja haittaavat lisäksi vetoomuksen esittäjän 
matkustusvapautta EU:n alueella. Saman valtion konsulaatit eri pääkaupungeissa ovat 
esittäneet erilaisia vaatimuksia, joita hänen on täytynyt noudattaa. Esimerkiksi Alankomaiden 
Moskovan konsulaatti edellytti hotellivarauksia, vakuutusta sekä viisumin hakemista erityisen 
yrityksen kautta. Myös Bulgarian Moskovan konsulaatti vaati matkalippuja, vakuutusta jne.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 20. helmikuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
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3. Komission vastaus, saatu 19. kesäkuuta 2009

Vetoomuksen esittäjä on Irlannin kansalainen, joka on naimisissa Venäjän kansalaisen kanssa. 
Hän valittaa, että kansalliset menettelyt Schengen-alueen maahantuloviisumin saamiseksi 
EU:n kansalaisen perheenjäsenille ovat usein ristiriidassa yhteisön lainsäädännön kanssa, 
koska vaaditaan lisäasiakirjoja, joita direktiivissä 2004/38/EY ei edellytetä, tai vaaditaan 
viisumimaksuja, ja toisinaan menettelyt ovat liian pitkiä ja raskaita.

Direktiivin 2004/38/EY perusteella perheenjäsenillä on oikeus matkustaa unionin kansalaisen 
mukana tai seurata häntä myöhemmin toiseen jäsenvaltioon kuin siihen, jonka kansalainen 
kyseinen EU:n kansalainen on. Tämä oikeus perustuu heidän sukulaisuussuhteeseensa EU:n 
kansalaisen kanssa.

Direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa säädetään, että jäsenvaltiot, joissa asetus (EY) N:o 539/2001 
on voimassa, saavat EU:n kansalaisen käyttäessä oikeuttaan liikkua ja asua vapaasti 
jäsenvaltioiden alueella vaatia asetuksen mukaisesti viisumin perheenjäseneltä, joka ei ole 
unionin jäsenvaltion kansalainen.

Kuten Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut1, perheenjäsenillä on sekä oikeus 
tulla jäsenvaltion alueelle että saada maahantuloviisumi tätä tarkoitusta varten. 
Jäsenvaltioiden viranomaisten on kaikin tavoin helpotettava näiden henkilöiden tarvitsemien 
viisumien saantia, ja viisumit on myönnettävä maksutta mahdollisimman pian nopeutettua 
menettelyä noudattaen.

Koska tämä oikeus perustuu vain perhesiteisiin, vastaanottava jäsenvaltio voi edellyttää, että 
maahantuloviisumia hakevat perheenjäsenet esittävät voimassa olevan passin ja todistavat 
perhesuhteen. Muita asiakirjoja, kuten todisteita asuinpaikasta, riittävästä varallisuudesta, 
kutsukirjettä tai paluulippua, ei voida vaatia.

Komissio antoi 10. joulukuuta 2008 kertomuksen direktiivin 2004/38/EY soveltamisesta2. 
Kertomuksessa korostettiin, että unionin ulkopuolisten maiden kansalaisia olevilla 
perheenjäsenillä on usein vaikeuksia viisumin hakemisessa.

Päätelmät

Jäsenvaltioiden velvollisuus on varmistaa, että direktiivi saatetaan osaksi kansallista 
lainsäädäntöä, että sitä sovelletaan oikein ja että viisumimenettelyt noudattavat yhteisön 
lainsäädännön mukaisia oikeuksia. Komissio tekee läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa 
varmistaakseen, että direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä ja että sitä 
sovelletaan oikein koko EU:ssa. Komissio tarjoaa jäsenvaltioille apuaan antamalla 
vuoden 2009 alkupuolella ohjeistusta useista kysymyksistä, jotka on todettu tässä 
ongelmallisiksi, muun muassa viisumeista, jotta ongelmat voidaan ratkaista.

                                               
1 Katso muun muassa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 31. tammikuuta 2006 asiassa C-503/03 
Komissio vastaan Espanja (Kok. 2006, s. I-1097).
2 Saatavissa osoitteesta http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0840:FIN:FI:PDF.


