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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0657/2011 af Andrea Benhamed Djalali, ungarsk statsborger, om 
familiesammenføring i Ungarn

1. Sammendrag

Andrageren er ungarsk statsborger og gift med en algerisk statsborger. Parret har indsendt 
flere ansøgninger om familiesammenføring til de ungarske myndigheder, men ansøgningen er 
altid blevet dem nægtet. Andrageren kræver overholdelse af direktiv 2004/38/EF.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 21. oktober 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012

"Andrageren påberåber sig direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område.
Ovennævnte direktiv finder imidlertid anvendelse på alle unionsborgere, der opholder sig i en 
"anden" medlemsstat. Dette gælder ikke en ungarer, der opholder sig i Ungarn.

Desuden dækker direktiv 2003/86/EF om retten til familiesammenføring statsborgere fra 
tredjelande og deres familiemedlemmer og gælder dermed ikke for EU-borgere, der ønsker at 
blive sammenført med deres familiemedlemmer fra et tredjeland i deres hjemland.

Som Domstolen fastslog i dom C-256/11 Deraci (præmis 58) finder direktiv 2003/86 og 
2004/38 ikke anvendelse på borgere fra tredjelande, der ønsker opholdsret for at blive 
sammenført med unionsborgere, der er deres familiemedlemmer, som aldrig har gjort brug af 
deres ret til fri bevægelighed, og som altid har opholdt sig i den medlemsstat, hvor de har 



PE489.733v01-00 2/2 CM\903750DA.doc

DA

deres statsborgerskab.

Det skal tilføjes, at det i henhold til ovennævnte dom gælder, at alene det forhold, at det kan 
forekomme ønskeligt for en borger fra en medlemsstat, af økonomiske årsager eller for at 
holde familien samlet på Unionens område, at dennes familiemedlemmer, som ikke er 
statsborgere i en medlemsstat, kan tage ophold sammen med vedkommende på Unionens 
område, ikke i sig selv er tilstrækkeligt til, at borgeren kan blive omfattet af traktatens 
bestemmelser vedrørende unionsborgerskab som fortolket af Domstolen.

Konklusion

Kommissionen finder ikke, at andrageren kan påberåbe sig bestemmelserne i ovenstående 
direktiver eller traktaten vedrørende unionsborgerskab, eftersom den beskrevne situation ikke 
omfatter nogen faktor, der er knyttet til nogen af de situationer, der er omfattet af EU-retten."


