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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1224/2009 af Eglantina Kazanxhi, italiensk statsborger, om de 
italienske myndigheders anvendelse af direktiv 38/2004/EF

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at de italienske myndigheder har udvist et albansk familiemedlem fra 
Italien, fordi han ikke havde ansøgt om forlængelse af sin opholdstilladelse. Senere blev også 
hans ansøgning om sammenføring med sin familie i Italien afvist af den italienske ambassade 
i Albanien. Andrageren mener, at Italien ikke overholder bestemmelserne i direktiv 
38/2004/EF om retten til fri bevægelighed og frit ophold på medlemsstaternes territorium for 
Unionsborgere og deres familiemedlemmer. Hun anmoder Europa-Parlamentet om hjælp.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. december 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. marts 2010.

"Andrageren, en italiensk statsborger, klager for det første over, at de italienske myndigheder 
har udvist et albansk familiemedlem, og at dennes senere ansøgning om sammenføring med 
sin familie i Italien blev afvist. Efter andragerens opfattelse udgør dette en overtrædelse af 
direktiv 2004/38/EF. 

I henhold til artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde har enhver 
unionsborger ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område med de 
begrænsninger og på de betingelser, der er fastsat i traktaten og i 
gennemførelsesbestemmelserne hertil. De respektive begrænsninger og betingelser findes i 
direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og 
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opholde sig frit på medlemsstaternes område.

I henhold til artikel 3 i direktivet gælder dette kun for en unionsborger, der rejser til eller tager 
ophold i en anden medlemsstat end den, hvor vedkommende er statsborger, samt 
familiemedlemmer, der ledsager unionsborgeren eller slutter sig til denne der. EU-borgere, 
som vender tilbage til deres hjemland efter at have opholdt sig i en anden medlemsstat, kan 
ligeledes drage fordel af bestemmelserne om fri bevægelighed for personer. 

Ud fra de foreliggende oplysninger er den aktuelle sag ikke omfattet af EU-lovgivningen 
vedrørende retten til frit at bevæge og bosætte sig. Et familiemedlem, som er 
tredjelandsstatsborger, har derfor ikke ret til at drage fordel af de rettigheder, som gælder for 
unionsborgere, som udøver deres ret til fri bevægelighed.

Andrageren klager for det andet over en påstået indberetning til 
schengeninformationssystemet (SIS). Medlemsstaterne er ansvarlige for at foretage 
indberetninger til SIS i overensstemmelse med bestemmelserne i Schengenkonventionen og 
beslægtede bestemmelser i national ret (Schengenkonventionens artikel 92 og 108). Den 
medlemsstat, der foretager indberetningen, skal vurdere, om det pågældende tilfælde er så 
vigtigt, at indberetningen bør optages i SIS (Schengenkonventionens artikel 94). Det skal 
bemærkes, at Kommissionen ikke har adgang til de data, der er lagret i SIS. 

Enhver, der mener, at SIS indeholder personoplysninger, der vedrører ham/hende (herunder 
afviste visumansøgninger som følge af en indberetning i SIS) kan anmode om adgang til 
oplysninger om de data vedrørende ham/hende, der behandles i systemet. For at udøve denne 
ret kan den pågældende person kontakte et Schengenland efter eget valg 
(Schengenkonventionens artikel 109). Adgangen til disse personlige oplysninger kan blive 
afvist, hvis det ikke er i offentlighedens interesse, navnlig hvis sådanne oplysninger gør, at en 
forbrydelse ikke kan forhindres eller retsforfølges.

Enhver person har også ret til at få rettet oplysninger om sig selv i SIS, der er ukorrekte, eller 
til at få slettet oplysninger om sig selv, hvis disse lagres ulovligt (Schengenkonventionens 
artikel 110).  I den forbindelse bør andrageren først kontakte den nationale myndighed, som er 
ansvarlig for optagelsen af data, eller den nationale databeskyttelsesmyndighed. Det er kun 
det Schengenland, der foretager indberetningen, der er bemyndiget til at tilføje, rette eller 
slette data, som det har indført i SIS (Schengenkonventionens artikel 106).

Reglerne for udlevering af data er forskellige i de enkelte lande. Vores korrespondenter i 
Italien opfordrer til at henvende sig nedenstående organ for yderligere rådgivning:

Ministero dell'Interno,
Ufficio Coordinamento e Pianificazione FF.PP. Tlf.+39.0646540801/2/3/4/5
Div. N.SIS Fax+39.0646540950
via Torre di Mezzavia, 9, 00173 Roma.

Det skal bemærkes, at den SIS II-forordning, der refereres til, vedrører det fremtidige SIS II-
system, som skal erstatte SIS på et senere tidspunkt, når arbejdet med udviklingen og 
afprøvningen er blevet gennemført."


