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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1204/2009 af P.A.M., spansk statsborger, om den frie bevægelighed 
for mindreårige i EU

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at mindreårige børn af fraskilte forældre har vanskeligheder, når de 
rejser i forskellige EU-lande. Hun anmoder om, at de betingelser, som familiedomstolene har 
fastsat om, hvorvidt det skal være tilladt for mindreårige børn at bevæge sig frit i de 
forskellige EU-lande eller ej, bliver noteret i de mindreåriges pas. Det ville gøre det muligt at 
undgå unødvendige konflikter mellem forældrene.

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 22. april 2010.

"Andrageren foreslår, at der indføres fælles krav, der skal gøre det lettere for mindreårige 
børn at rejse i selskab med en fraskilt eller separeret forældre i de tilfælde, hvor der ikke er 
nogen retlige hindringer for deres bevægelighed.

Det fastlægges i artikel 21, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, at 
enhver unionsborger har ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område med 
de begrænsninger og på de betingelser, der er fastsat i traktaterne 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 
opholde sig frit på medlemsstaternes område. 
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I henhold til direktivets artikel 4, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, kan EU-borgere forlade den 
medlemsstat, hvor de er statsborgere, og rejse til og få indrejse i en anden medlemsstat med et 
gyldigt identitetskort eller pas. I henhold til Domstolens retspraksis1 kan selv små børn 
benytte sig af denne ret til fri bevægelighed og ophold, der garanteres i henhold til EU-
lovgivningen. En EU-borgers evne til at være indehaver af de rettigheder, der garanteres i 
henhold til EU-lovgivningen, kan ikke være undergivet en betingelse om, at den pågældende 
har opnået den alder, der kræves for retligt at være i stand til selv at udøve disse rettigheder.

National lovgivning, der gør et mindreårigt barns udrejse fra en medlemsstat betinget af, at 
der foreligger en tilladelse fra dennes forældre, kan begrundes ud fra en legitim interesse, 
nemlig beskyttelsen af mindreårige. Det skal i den forbindelse bemærkes, at artikel 35 i De 
Forenede Nationers konvention om barnets rettigheder2 pålægger stater, der har undertegnet 
denne konvention, at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at undgå bortførelse og salg 
af eller handel med børn til noget formål eller på noget tidspunkt.

EU-regler3 foreskriver endvidere grundige kontroller ved eksterne grænser med henblik på at 
beskytte mindreårige, der rejser.

I de seneste år har medlemsstater i samarbejde med Kommissionen forsøgt at gøre det lettere 
for mindreårige at rejse, med eller uden ledsagelse, samtidig med at man har truffet de 
nødvendige foranstaltninger for at forhindre forældres bortførelse af børn. På det civilretlige 
område er der på nuværende tidspunkt ikke planer om at skabe et ensartet EU-dokument, der 
bekræfter forældreansvaret."

                                               
1 EF-Domstolens dom af 19. oktober 2004 i sagen C-200/02 Zhu og Chen (Samling af afgørelser 2004, s. I-
9925).
2 http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm.
3 Bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af 
en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks), EUT L 105 af 13. april 2006.


