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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1461/2009 af Luca Becchetti og Nenita Pandong, italienske 
statsborgere, om direktiv 2004/38/EØF om unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes 
område

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at den italienske ambassade i Manilla uden angivelser af årsager har 
nægtet hans svigerinde, hans ægtefælles søster, et turistvisum. Andrageren mener, at dette 
afslag er i strid med bestemmelserne i direktiv 2004/38/EØF. Hans ægtefælle er italiensk 
statsborger. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at indlede en undersøgelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. januar 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. maj 2010.

"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 kan findes 
i direktiv 2004/38/EF
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:229:0035:0048:DA:PDF).

Som fastsat i artikel 3 i direktivet gælder dette kun for unionsborgere, der rejser til eller tager 
ophold i en anden medlemsstat end den, hvor vedkommende er statsborger, samt for 
familiemedlemmer, der ledsager en unionsborger eller slutter sig til denne der. EU-borgere, 
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der er bosiddende i den medlemsstat, hvor de er statsborgere, kan normalt ikke drage fordel af 
de rettigheder, som fællesskabsretten om fri bevægelig for personer giver. EU-borgere, som 
vender tilbage til deres hjemland efter at have opholdt sig i en anden medlemsstat, kan dog 
ligeledes drage fordel af bestemmelserne om fri bevægelighed for personer.

Der er intet, der tyder på, at andragerens kone og dennes søster befinder sig i en situation, der 
er omfattet af fællesskabsretten vedrørende retten til frit at bevæge og bosætte sig (eftersom 
de begge har italiensk statsborgerskab og bor i Italien), og de har således ikke ret til at drage 
fordel af de rettigheder, der gælder for EU-borgere, som har udøvet deres ret og er flyttet til 
en anden medlemsstat (f.eks. af medlemsstaternes forpligtelse til at begrunde det, hvis de 
nægter at give visa til et familiemedlem, som er tredjelandsstatsborger).

Derfor gælder de generelle EU-regler om bestemmelser og procedurer for udstedelse af visa 
til kortvarige ophold. De nuværende regler (de fælles konsulære instrukser) kræver ikke, at 
medlemsstaterne skal begrunde det, hvis de nægter at give visa, eller skal tillade den berørte 
person at appellere den negative afgørelse. Med visumkodeksen1 (artikel 32), der gælder pr. 5. 
april 2010 (og som ophæver de fælles konsulære instrukser), indføres der fælles bestemmelser 
om, hvordan afslag skal meddeles og begrundes, og den berørte person gives ret til at 
appellere (sådanne appeller skal overholde national lovgivning)."

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli 2009 om en fællesskabskodeks for 
visa, EUT L 244 af 15.9.2010, s. 1.


