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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0932/2007, ingiven av Philip Andrews (irländsk medborgare) om 
genomförandet av direktiv 2004/38/EG när det gäller rese- och viseringskrav för 
makar till EU-medborgare

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren är irländsk medborgare och gift med en rysk medborgare. I sin framställning 
ber han Europaparlamentet att fatta ett beslut om att publicera tydliga och kortfattade 
uppgifter om alla medlemsstaters aktuella politik och krav i fråga om inresor för makar till 
EU-medborgare, som inte är EU-medborgare. Han ber även parlamentet att ta upp denna fråga 
med de behöriga myndigheterna. Framställaren hävdar att han och hans familj möts av 
mycket varierande attityder, regler och olägenheter från konsulatens sida när de försökt resa 
till olika medlemsstater. Krav på att visa upp inbjudningar, försäkringsskydd och färdbiljetter 
samt att lämna uppgifter om exakta gränsövergångar så att hans fru kan få visering för att få 
följa med honom och familjens barn vid resor inom EU utgör inte enbart en olägenhet – utan 
ett hinder mot hans rätt till fri rörlighet inom EU. Han tvingades följa olika krav från konsulat 
som företrädde samma land i olika huvudstäder. Exempelvis krävde det nederländska 
konsulatet i Moskva hotellreservationer och försäkring samt att ett företag anlitades vid 
viseringsansökan. Det bulgariska konsulatet i Moskva krävde även färdbiljetter, försäkringar 
osv.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 20 februari 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).
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3. Kommissionens svar, mottaget den 19 juni 2009.

Framställaren, en irländsk medborgare gift med en rysk medborgare, klagar över att de 
nationella förfarandena vid utfärdande av inresevisum till Schengenområdet för 
familjemedlemmar till EU-medborgare ofta strider mot gemenskapslagstiftningen, eftersom 
det krävs ytterligare dokument som inte anges i direktiv 2004/38/EG, eller viseringsavgifter. 
Han klagar vidare över att förfarandena ibland är alltför långdragna och besvärliga.

Enligt direktiv 2004/38/EG har familjemedlemmar rätt att följa med eller ansluta sig till en 
EU-medborgare i en annan medlemsstat än den som den senare är medborgare i. Denna rätt 
härleds från deras familjeband till EU-medborgaren.

I enlighet med artikel 5.2 i direktivet får medlemsstater som omfattas av förordning (EG) 
nr 539/2001 och i vilka EU-medborgaren utövar rätten att fritt röra sig och uppehålla sig inom 
deras territorium, kräva att familjemedlemmen som är medborgare i ett tredjeland innehar 
inresevisering i enlighet med förordningen.

Som EG-domstolen har bekräftat1, har sådana familjemedlemmar inte bara rätt att resa in i 
medlemsstaten, utan även att få inresevisering för detta. Medlemsstaterna ska ge dessa 
personer all den hjälp de behöver för att få nödvändiga viseringar. Viseringarna ska utfärdas 
gratis så snart som möjligt på grundval av ett påskyndat förfarande.

Eftersom denna rättighet endast härleds från familjebanden kan den mottagande 
medlemsstaten kräva av de familjemedlemmar som ansöker om inresevisering att de visar upp 
ett giltigt pass och ett bevis på familjeband. Inga andra dokument, såsom bevis på bostad, 
tillräckliga tillgångar, inbjudan eller returbiljett, kan krävas.

Kommissionen antog den 10 december 2008 en rapport2 om tillämpningen av 
direktiv 2004/38/EG. I rapporten underströks att familjemedlemmar som är 
tredjelandsmedborgare ofta stöter på problem när de ansöker om visering. 

Slutsatser

Det är medlemsstaternas ansvar att se till att direktivet införlivas och tillämpas korrekt samt 
att viseringsförfarandena följer gemenskapslagstiftningen. Kommissionen för ett nära 
samarbete med medlemsstaterna för att se till att direktivet införlivas och genomförs på ett 
korrekt sätt inom hela EU. Kommissionen kommer att erbjuda stöd till medlemsstaterna 
genom att under första halvåret 2009 utfärda riktlinjer för en rad frågor som konstaterats 
problematiska att införliva eller tillämpa, t.ex. inreseviseringar, i syfte att ge vägledning om 
hur dessa frågor kan lösas.

                                               
1 Se bland annat domstolens dom av den 31 januari 2006 i mål C-503/03, Europeiska kommissionen mot 
Konungariket Spanien (Rec. 2006, s. I-1097).
2 Se http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0840:FIN:SV:PDF.


