
CM\789465DA.doc PE428.070v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

1.9.2009

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1784/2008 af Shina Memud, nigeriansk statsborger, bosiddende i 
Rumænien, om Det Forenede Kongeriges mulige overtrædelser af direktiv 
2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes område

1. Sammendrag

Andrageren, der er nigeriansk statsborger og gift med en rumæner, fastholder, at Det 
Forenede Kongeriges ambassade i Rumænien i to tilfælde har givet ham afslag på visum, så 
han kan følge sin rumænske hustru, der arbejder og studerer i Det Forenede Kongerige. Ifølge 
andrageren fastslog de britiske myndigheder i deres første svar, at han ikke havde rumænsk 
opholdstilladelse, og derfor kunne han ikke bevise, at han havde til hensigt at blive i 
Rumænien. Andrageren forklarer, at han genansøgte om visum, da han havde modtaget 
rumænsk opholdstilladelse, men at han endnu en gang fik afslag derpå, da de britiske 
myndigheder ikke mente, at han kunne bevise, at der lå reelle hensigter bag indgåelsen af 
ægteskabet. Andrageren, som fastholder, at hans hustru er gravid og har behov for hans 
øjeblikkelige hjælp, anmoder Europa-Parlamentet om at undersøge, om Det Forenede 
Kongerige overtræder Rådets direktiv 2004/38/EF.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 3. april 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.

"Andrageren, der er nigeriansk statsborger og gift med en rumæner, fastholder, at de britiske 
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myndigheder har krænket hans rettigheder i henhold til direktiv 2004/38/EF1 ved at give ham 
afslag på indrejsevisum på grundlag af påstået proformaægteskab og ved ikke at fritage ham 
fra kravet om visum.

I henhold til artikel 5, stk. 2, i direktiv 2004/38/EF kan medlemsstater, hvor EU-borgeren 
udøver sin ret til at færdes og opholde sig frit i den pågældende medlemsstat, kræve, at et 
familiemedlem, som er statsborger i et tredjeland, har et indrejsevisum. Som EF-Domstolen2

har bekræftet, har sådanne familiemedlemmer ikke blot ret til at rejse ind i medlemsstatens 
område, men også til at opnå indrejsevisum til dette formål.

Eftersom retten til at få udstedt indrejsevisum i henhold til direktivet udelukkende er betinget 
af familiemæssige bånd, kan medlemsstaterne stille krav om, at familiemedlemmer, der 
ansøger om indrejsevisum, skal fremvise gyldigt pas og dokumentation for familiemæssig 
tilknytning. Der kan ikke kræves yderligere dokumentation såsom en garantierklæring 
vedrørende logi, dokumentation for subsistensmidler, en invitation eller en returbillet. Dette 
forhindrer ikke medlemsstaterne i at undersøge, om der hersker begrundet tvivl om, hvorvidt 
et familiemedlem, som er statsborger i et tredjeland, har indgået proformaægteskab som 
fastsat i direktivets artikel 35. Det Forenede Kongeriges krav om, at andrageren skal 
fremlægge bevis for kommunikationen mellem ham og hans hustru før indgåelsen af 
ægteskabet, er ikke i sig selv i strid med fællesskabsretten.

Direktivets artikel 5, stk. 2, fritager familiemedlemmer fra kravet om visum, hvis de er i
besiddelse af et gyldigt opholdskort i henhold til direktivets artikel 10. Sådanne opholdskort 
udstedes imidlertid til familiemedlemmer til EU-borgere, der har udøvet deres ret til fri 
bevægelighed, og som er flyttet til en anden medlemsstat end deres egen. Andrageren er ikke i 
besiddelse af dette opholdskort, da hans opholdstilladelse er udstedt i henhold til den 
nationale rumænske lovgivning om familiesammenføring med landets egne statsborgere.

Kommissionen har modtaget denne klage direkte fra andrageren og udarbejdet en analyse af 
sagen i henhold til den gældende fællesskabslovgivning, som blev fremsendt den 10. 
december 2008 og 23. februar 2009. Kommissionen konkluderede i sine svar, at den grundet 
den manglende overtrædelse af fællesskabslovgivningen ikke har kompetence til at gribe ind i 
eller behandle andragendet yderligere."

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres 

familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, EUT L 158 af 
30.04.2004, s. 77.

2 Se bl.a. De Europæiske Fællesskabers Domstols dom af 31. januar 2006 i sag C-503/03 Kommissionen mod 
Spanien (Sml. 2006, s. I-1097).


