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Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning 0657/2011, ingiven av Andrea Benhamed Djalali, ungersk 
medborgare, om en familjeåterförening i Ungern

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren är en ungersk medborgare som är gift med en algerier. Paret har flera gånger 
ansökt om familjeåterförening hos de behöriga ungerska myndigheterna, utan resultat. 
Framställaren kräver att direktiv 2004/38/EG ska efterlevas.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 21 oktober 2011. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 202.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 30 maj 2012

Framställaren hänvisar till direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras 
familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier. 
Detta direktiv är emellertid tillämpligt för alla EU-medborgare som uppehåller sig i en 
”annan” medlemsstat. Detta är inte fallet för en ungersk medborgare som uppehåller sig i 
Ungern.

Direktiv 2003/86/EG om rätt till familjeåterförening omfattar dessutom 
tredjelandsmedborgare och deras familjemedlemmar och är alltså inte tillämpligt på 
EU-medborgare som vill återförenas i sitt hemland med familjemedlemmar som inte är 
EU-medborgare. 

Precis som EU-domstolen har förklarat i sin dom i mål C-256/11, Dereci (punkt 58), är 
direktiven 2003/86/EG och 2004/38/EG inte tillämpliga på tredjelandsmedborgare som 
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ansöker om uppehållstillstånd för att förena sig med unionsmedborgare som är medlemmar av 
deras familj och som aldrig har utnyttjat sin rätt till fri rörlighet utan alltid har uppehållit sig i 
den medlemsstat där de är medborgare. 

Det bör tilläggas att det i samma dom anges att det faktum att en medborgare i en medlemsstat 
kan finna det önskvärt – av ekonomiska skäl eller för fortsatt familjesammanhållning inom 
EU:s territorium – att medlemmar av familjen, som inte är medborgare i någon medlemsstat, 
kan bosätta sig tillsammans med honom eller henne i unionen, inte i sig räcker för att anse att 
medborgaren ska kunna utnyttja fördragets bestämmelser om EU-medborgarskap enligt 
domstolens tolkning.

Slutsats

Kommissionen anser att framställaren inte kan hänvisa till bestämmelserna i de ovannämnda 
direktiven och inte heller till bestämmelserna om EU-medborgarskap i fördraget, eftersom 
den situation som beskrivs inte har någon anknytning till något av de fall som avses i 
EU-rätten. 


