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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1243/2011 af Joachim Hellmann, tysk statsborger, om 
visumkrav til hans ægtefælle, der er fra Thailand, i forbindelse med rejse til 
Det Forenede Kongerige

1. Sammendrag

Andrageren ønsker at foretage et omsorgsbesøg til Det Forenede Kongerige med sin 
ægtefælle fra Thailand. Han har læst oplysningerne om visumkravene, som lyder meget 
komplicerede, og anmoder Parlamentet om at opfordre Det Forenede Kongerige til at anvende 
EU-lovgivningen, som gør det lettere for borgerne at rejse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

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

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2012

Andrageren klager over de problemer, han er stødt på i Det Forenede Kongerige i forbindelse 
med ansøgninger om indrejsevisum til sine familiemedlemmer, der ikke er EU-borgere.

I henhold til artikel 21. stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde har 
enhver unionsborger ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område med de 
begrænsninger og på de betingelser, der er fastsat i traktaterne og i 
gennemførelsesbestemmelserne hertil. 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.
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I henhold til direktivets artikel 5, stk. 2, kan medlemsstater, hvor unionsborgeren udøver sin 
ret til at færdes og opholde sig frit i den pågældende medlemsstat, kræve, at et 
familiemedlem, som ikke er statsborger i en medlemsstat, er i besiddelse af et indrejsevisum. 
Som EU-Domstolen har bekræftet1, 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. Disse visa skal 
udstedes vederlagsfrit og så hurtigt som muligt efter en hasteprocedure.
Eftersom denne rettighed udelukkende er betinget af familiemæssig tilknytning, kan 
værtsmedlemsstaten stille krav om, at familiemedlemmer, der ansøger om indrejsevisum, 
foreviser et gyldigt pas og dokumentation for familiemæssig tilknytning. Der kan ikke kræves 
yderligere dokumentation, såsom en garantierklæring vedrørende logi, dokumentation for 
subsistensmidler, en invitation eller en returbillet.

Retten til at opnå indrejsevisum er imidlertid ikke ubetinget, eftersom medlemsstaterne i 
henhold til EU-lovgivningen kan afslå at udstede indrejsevisum til tredjelandsstatsborgere, 
som er familiemedlemmer til en EU-borger, såfremt:

 familiemedlemmet ikke kan fremvise dokumentation for sin berettigelse i henhold til 
direktivet (f.eks. bevis for identitet, slægtskab, afhængighed, eller at han/hun rejser til 
medlemsstaten sammen med EU-borgeren eller slutter sig til denne der)

 familiemedlemmet udgør en trussel mod den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed 
i henhold til kapitel VI i direktiv 2004/38/EF

 der er tale om misbrug eller svig, som f.eks. proformaægteskab (direktivets artikel 35).
Under alle omstændigheder indeholder direktivet en række vigtige 
beskyttelsesforanstaltninger for EU-borgere, hvis ret til at færdes og opholde sig frit er blevet 
begrænset, som f.eks. at afgørelser om begrænsninger skal meddeles skriftligt og omfatte en 
fyldestgørende beskrivelse af baggrunden for afgørelsen samt oplysning om, hvornår og hvor 
den pågældende person kan indgive en klage over afgørelsen.

Kommissionen arbejder tæt sammen med de britiske myndigheder for at sikre, at Det 
Forenede Kongeriges visumbestemmelser overholder EU-retten fuldt ud.

                                               
1 Domstolens dom af 31. januar 2006 i sag C-503/03 Kommissionen mod Spanien (Rec. 

2006, s. I-1097).


