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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1172/2007 af Hans-Peter Schneider, tysk statsborger, om 
uoverensstemmelse mellem tysk lovgivning om udenlandske statsborgere på den 
ene side og chartret om grundlæggende rettigheder, den europæiske 
menneskerettighedskonvention og direktiv 2003/86/EF om ret til 
familiesammenføring på den anden side

Andragende 0916/2008 af Eilert Marks, tysk statsborger, om 
familiesammenføring

1. Sammendrag

Andragende 1172/2007
Andrageren hævder, at Forbundsrepublikken Tyskland på utilstedelig vis overtræder de 
grundlæggende rettigheder i forbindelse med gennemførelsen af europæisk lovgivning og 
ændringen af indvandringsloven, nærmere betegnet bestemmelserne i den europæiske 
konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og 
direktiv 2003/86/EF. Han fastholder, at der udøves diskrimination med hensyn til sproglige 
krav (forskelsbehandling) og etnisk eller social baggrund, og konstaterer, at ægtefæller fra 
f.eks. Korea ikke skal bevise, at de behersker det tyske sprog, mens ægtefæller fra Thailand 
skal forelægge skriftligt bevis herfor. Han kan ikke forstå, hvorfor der stilles krav om 
sproglige færdigheder i forbindelse med udstedelse af visa til ægtefæller, men ikke i 
forbindelse med beskæftigelse. Han mener, at det niveau for sproglige færdigheder, som de 
tyske myndigheder stiller krav om (tysk A1-bevis) er for højt, hvilket er en krænkelse af 
direktiv 2003/86/EF. Der er ikke altid de nødvendige midler til rådighed til at følge 
sprogkurser i oprindelseslandene, hvorved sammenføringen af ægtefæller forsinkes 
unødvendigt. Det er lettere at erhverve sig de sproglige færdigheder i ægtefællens bopælsland, 
inden for familiens rammer. Han hævder, at de nye regler fremmer udstødelse og ikke 
integration.
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Andragende 0916/2008
Andrageren, der blev gift med en ukrainsk kvinde i 2007, som han ønsker at bo sammen med 
og starte en familie med, angiver, at de tyske myndigheder forhindrer dette ved at nægte at 
udstede et visum til hans ægtefælle. Han anmoder derfor om Europa-Parlamentets bistand til 
at nå frem til en løsning, så han kan blive genforenet med sin ægtefælle i Tyskland så hurtigt 
som muligt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 1172/2007 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. april 2008). 
Andragende 0916/2008 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. november 
2008).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. oktober 2009.

"Andragenderne

Andragerne er tyske statsborgere og har bopæl i Tyskland. De er begge gift med 
tredjelandsstatsborgere, og deres respektive ansøgninger om visum med henblik på 
familiesammenføring er blevet afvist.

En af andragerne mener, at den tyske indvandringslovgivnings krav om at dokumentere et vist 
kendskab til sproget er en overtrædelse af bestemmelserne i direktiv 2003/86/EF1 om retten til 
familiesammenføring.

Gældende fællesskabsret

Rådets direktiv 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring gælder 
ikke for EU-borgere, men kun for tredjelandsstatsborgere, som søger sammenføring med et 
familiemedlem, som er tredjelandsstatsborger.

Direktiv 2004/38/EF2 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes område gælder i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, 
kun for unionsborgere, som flytter til eller bosætter sig i en anden medlemsstat end den, som 
de er statsborgere i, og deres familiemedlemmer, som ledsager eller slutter sig til dem.

"Ikkemobile" unionsborgere er således ikke omfattet af Fællesskabets lovgivning om 
familiesammenføring. Deres eventuelle ret til familiesammenføring hører under den nationale 
lovgivning."

                                               
1 EUT L 251 af 3.10.2003, s.12.
2 EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77.


