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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1226/2011 Andragende 1226/2011 af C.D., rumænsk statsborger, om 
påstået overtrædelse af bestemmelserne i direktiv 2004/38/EF

1. Sammendrag

Andrageren oplyser, at hans mor, en rumænsk statsborger, der er bosiddende i Republikken 
Moldova, hverken har et rumænsk pas eller identitetskort, men et moldovisk pas fra Moldova, 
men at hun kan bevise, at hun er rumænsk statsborger. Da andragerens mor ønsker at rejse til 
Belgien, har hun henvendt sig til det belgiske fælles ansøgningscenters afdeling i Chisinau, 
hvor hun har fået oplyst, at hun skal ansøge om et Schengenvisum, og at der ikke kan tages 
hensyn til hendes rumænske statsborgerskab, da hun ikke har rumænske rejsedokumenter. 
Andrageren mener, at hans mors rettigheder er krænket og henviser i denne sammenhæng til 
artikel 5 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 02.03.12). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30.08.12

Da Republikken Moldova ikke er medlem af Den Europæiske Union finder bestemmelserne i 
artikel 5 i direktiv 2004/38/EF, der er anført af andrageren, ikke anvendelse. I artikel 4, stk. 3, 
i dette direktiv fremgår det nemlig, at ”medlemsstaterne udsteder og fornyer” de ovennævnte 
dokumenter, pas eller identitetskort "til deres statsborgere”. Definitionen af "deres 
statsborgere" er i henhold til erklæringen nr. 2, der er knyttet som bilag til Maastricht-
traktaten om Den Europæiske Union, overladt til medlemsstaternes skøn. 
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Andrageren bekræfter, at hun udelukkende er i besiddelse af et pas udstedt af de moldoviske 
myndigheder, men at hun også ”er rumæner". Hvis hun ligeledes har rumænsk nationalitet, 
skal hun henvende sig til de rumænske myndigheder for i overensstemmelse med artikel 4 at 
få udstedt et rumænsk pas eller et rumænsk identitetskort. Det påhviler nemlig Rumænien at 
fastlægge, hvem der er dets statsborgere og i givet fald at udstede et dokument - pas eller 
identitetskort - som fastsat i artikel 4 i direktiv 2004/38/EF.


