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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1443/2009 af L.G., tysk statsborger, om særlige rettigheder til visa 
mellem EU og Rusland for familiemedlemmer i første led, som har forskellige 
nationaliteter

1. Sammendrag

Andrageren er af den opfattelse, at aftalen mellem EU og Rusland om opblødning af 
visumpligten, der trådte i kraft den 1. juni 2007, forfordeler og diskriminerer 
familiemedlemmer med forskellige nationaliteter. Familiemedlemmer med den samme 
nationalitet kan få et visum og et såkaldt "multiple entry"-visum med en gyldighedsperiode på 
fem år. Andrageren bor i Tyskland og er tysk statsborger. Hendes moder bor i Rusland og har 
russisk nationalitet. På grund af moderens situation må hun jævnligt rejse til Rusland for at 
sørge for sin mor. I den forbindelse må hun hver gang søge om et turistvisum. Andrageren 
kræver, at visumaftalen mellem EU og Rusland ændres således, at familiemedlemmer i første 
led også kan få et "multiple entry"-visum, så de til enhver tid kan rejse til Rusland.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. marts 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. september 2009.

"Andrageren - en tysk statsborger med bopæl i Tyskland, hvis 86-årige mor er russisk 
statsborger og bor i Rusland - anfører, at visumaftalen mellem EF og Rusland giver mulighed 
for at udstede "multiple entry"-visa til Schengenområdet med en gyldighed på op til fem år til 
russiske statsborgere, som er ægtefæller til eller børn af russiske statsborgere med lovligt 
ophold i en EU-medlemsstat.
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Derimod giver aftalen ikke mulighed for at udstede russiske "multiple entry"-visa til EU-
borgere, som er ægtefæller til eller børn af russiske statsborgere med bopæl i Rusland. 
Andrageren mener, at denne situation er diskriminerende over for familier med flere 
nationaliteter, og kræver en genforhandling af visumaftalen, så der gives særlige lettelser til 
nære familiemedlemmer af forskellig nationalitet.

Andrageren minder endvidere om, at Kommissionen som svar på hendes tidligere andragende 
(0766/2005) havde oplyst, at visumaftalen mellem EF og Rusland ville bringe lettelser. 
Andrageren anfører imidlertid, at hun ikke har nydt godt af nogen lettelse.

Visumaftalen mellem EF og Rusland1 trådte i kraft den 1. juni 2007. Aftalen letter 
udstedelsen af visa til korte ophold (til ophold på op til 90 dage pr. 180-dagesperiode) til alle 
statsborgere i EU og Rusland på gensidig basis.
For alle visumansøgere er afgiften nedsat til 35 euro (artikel 6, stk. 1) sammenlignet med den 
almindelige Schengenvisumafgift på 60 euro og den russiske visumafgift på 60, 100 eller 140 
euro (afhængig at antal indrejser), som opkræves af EU borgere, som ikke er omfattet af 
visumaftalen mellem EF og Rusland2. Desuden skal alle visumansøgninger behandles inden 
for 10 dage (artikel 7, stk. 1).
Derudover nyder en række personkategorier godt af yderligere lettelser i henhold til aftalen. 
Således giver artikel 5, stk. 1, mulighed for at udstede "multiple entry"-visa med en gyldighed 
på op til fem år til begrænsede personkategorier, herunder:
"ægtefæller og børn (også adopterede), der er under 21 år eller er forsørgelsesberettigede, som 
besøger statsborgere i Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation med lovligt ophold 
på Den Russiske Føderations eller medlemsstaternes territorium, med en gyldighed begrænset 
til varigheden af det lovlige ophold."
Denne bestemmelse henviser på den ene side til EU-borgere, som besøger ægtefæller eller 
forældre, som er EU-borgere med lovligt ophold i Rusland, og på den anden side til russiske 
statsborgere, som besøger ægtefæller eller forældre, som er russiske statsborgere med lovligt 
ophold i en EU-medlemsstat. Som EU-borger, der besøger en forælder af russisk nationalitet 
med bopæl i Rusland, falder andrageren (uanset hendes alder) ganske rigtigt uden for denne 
særlige bestemmelse i visumaftalen.

Det er op til hver af de kontraherende parter at lette udstedelsen af visa til familiemedlemmer 
til deres egne statsborgere, uanset den anden parts praksis. Det står derfor de russiske 
myndigheder frit for at udstede "multiple entry"-visa til en EU-borger, som har en forælder, 
der er russisk statsborger med bopæl i Rusland, men ovennævnte aftale forpligter dem ikke til 
at gøre det.

I lyset af dette andragende og tilsvarende forespørgsler fra EU-borgere, som er 
familiemedlemmer til russiske statsborgere, vil Kommissionen imidlertid tage dette spørgsmål 
op over for de russiske myndigheder inden for rammerne af det fælles udvalg mellem EF og 
Rusland, som er etableret i medfør af ovennævnte visumaftale."
                                               
1 Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Russiske Føderation om lettelse af udstedelsen af visa til 
statsborgere i Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation, EUT L 129 af 17.5.2007, s. 27, tilgængelig 
på http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:129:0027:0034:DA:PDF.
2 Eftersom Det Forenede Kongerige og Republikken Irland ikke deltager i den fælles visumpolitik, er disse 
medlemsstaters statsborgere ikke omfattet af visumaftalen mellem EF og Rusland.


