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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1094/2011 af M.A., britisk statsborger, om Irlands påståede 
overtrædelse af direktiv 2004/38/EF

1. Sammendrag

Andrageren oplyser, at hans datter har ansøgt om et visum på det irske konsulat i Zimbabwe 
med henblik på at slutte sig til sin far i Irland. I første omgang blev der givet afslag på 
visumansøgningen med den begrundelse, at den ikke var ledsaget af den tilhørende 
dokumentation. Ansøgningen blev senere godkendt, og der blev betalt et gebyr på 15 
amerikanske dollars for fremsendelse af sagen til Sydafrika. Immigrationstjenesten i Dublin 
(INIS) bad andrageren om en række yderligere dokumenter sammen med dokumentation for 
en adresse, således at denne kunne bekræftes. Selv om andrageren udleverede alle de 
dokumenter, der blev bedt om, har hans datter stadig ikke modtaget visummet. Andrageren 
mener, at Irland åbenlyst overtræder bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes område.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. januar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. marts 2012

"Andrageren klager over de problemer, han har haft i forbindelse med ansøgning om 
indrejsevisum for sin datter på det irske konsulat i Zimbabwe, og over forsinkelserne i 
forbindelse med udstedelse af visummet.

Det fastlægges i artikel 21, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, at 
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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 de tilhørende 
gennemførelsesbestemmelser. 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.

I henhold til direktivets artikel 5, stk. 2, kan medlemsstater, hvor EU-borgeren udøver sin ret 
til at færdes og opholde sig frit i den pågældende medlemsstat, kræve, at et familiemedlem, 
som er statsborger i et tredjeland, er i besiddelse af et indrejsevisum. Som EU-Domstolen1 har 
bekræftet, har sådanne familiemedlemmer ikke blot ret til indrejse i medlemsstaten, men også 
til at opnå indrejsevisum til dette formål. Medlemsstaterne skal bistå disse personer med 
henblik på udstedelsen af de nødvendige visa, der udstedes så hurtigt som muligt efter en 
hasteprocedure og er gratis.

Retten til at opnå indrejsevisum er imidlertid ikke ubetinget, eftersom medlemsstaterne i 
henhold til EU-lovgivningen kan forbyde et familiemedlem til en EU-borger at rejse ind på 
deres område af hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed i henhold til kapitel 
VI i direktiv 2004/38/EF eller i tilfælde af misbrug eller svig, f.eks. proformaægteskab.

Kommissionen har ligeledes modtaget en klage direkte fra andrageren. Den afgav sit svar den 
12. januar 2012 og kom med ovennævnte analyse af EU-lovgivningen og oplyste, at selv om 
de irske regler i henhold til de oplysninger, den er i besiddelse af, har gennemført direktivet 
korrekt, er der ingen garanti for, at der ikke vil være isolerede tilfælde af ukorrekt anvendelse 
af EU-lovgivningen/den nationale lovgivning fra de nationale myndigheders side. 

Konklusion

Andrageren meddelte den 28. februar 2012 Kommissionen, at visummet endelig var blevet 
udstedt. Derfor vil Kommissionen nu foreslå, at behandlingen af klagen afsluttes."

                                               
1 Se, bl.a., Domstolens dom af 31. januar 2006 i sag C-503/03 Kommissionen mod Spanien (Sml. 2006, s.
I-1097).


