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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1110/2011 af Silvia Hecker, tysk statsborger, om de tyske 
myndigheders manglende udstedelse af visum til hendes ægyptiske ægtefælle

1. Sammendrag

Andrageren påklager, at de tyske myndigheder hidtil har nægtet at udstede visum til hendes 
ægyptiske ægtefælle, som hun indgik ægteskab med i Ægypten i 2008. Andrageren, der 
ønsker at gøre brug af muligheden for ægtefællesammenføring og dermed fast 
opholdstilladelse i Tyskland for sin ægyptiske ægtefælle, har allerede klaget til den tyske 
Forbundsdags Udvalg for Andragender, der imidlertid henviste til den klagesag, andrageren 
og hendes ægtefælle har anlagt ved den administrative domstol i Berlin, efter at det tyske 
Udenrigsministerium bl.a. havde begrundet visumnægtelsen med mistanke om pro forma-
ægteskab. Andrageren, der føler, at hendes grundlæggende rettigheder til familie og familieliv 
bliver krænket, og hvis økonomi i længden ikke kan bære de utallige besøgsrejser til 
Ægypten, anmoder derfor Europa-Parlamentet om at gribe ind og sikre, at Tyskland 
overholder EU's på området gældende retsakter. Indstillinger

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 2. februar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. april 2012

"Direktiv 2003/86/EF om ret til familiesammenføring gælder for tredjelandsstatsborgere og 
disses familiemedlemmer og således ikke for EU-borgere, som ønsker at blive forenet med 
deres familiemedlemmer, som ikke er unionsborgere. 

Direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og 
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opholde sig frit på medlemsstaternes område gælder for unionsborgere, som flytter til eller 
bosætter sig i en anden medlemsstat end den, som de er statsborgere i. I henhold til dette 
direktiv er det kun de unionsborgere, der udøver deres ret til fri bevægelighed og flytter til en 
anden medlemsstat, som har ret til at blive ledsaget af deres familiemedlemmer af en hvilken 
som helst nationalitet.

Konklusion

Såfremt andrageren er unionsborger og bosat i den medlemsstat, hun er statsborger i, og 
således ikke udøver sin ret til fri bevægelighed, er der ingen EU-lov, der finder anvendelse i 
denne sag." 


