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opholdstilladelse med henblik på papirløst samliv

1. Sammendrag

Andrageren anmoder om, at der indføres en opholdstilladelse med henblik på papirløst 
samliv, så en EU-borger og en tredjelandsstatsborger kan leve sammen som et par i EU's 
medlemsstater.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. oktober 2012).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2013

"Ifølge EU-retten er bestemmelser om familiesammenføring fastsat i direktiv 2003/86/EF1 om 
ret til familiesammenføring for tredjelandsstatsborgere (herefter "direktivet om 
familiesammenføring") og i direktiv 2004/38/EF2 om unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område (herefter 
"direktivet om fri bevægelighed"). 
Direktivet om familiesammenføring finder udelukkende anvendelse på tredjelandsstatsborgere 
og deres familiemedlemmer, og som sådan ikke EU-borgere, der ønsker at blive forenet i en 
EU-medlemsstat med deres familiemedlemmer og ægtefæller fra lande uden for EU. Eftersom 
andrageren er EU-borger, finder direktivet om familiesammenføring ikke anvendelse på ham.
Direktivet om fri bevægelighed finder kun anvendelse på EU-borgere, der rejser til eller tager 
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ophold i en anden medlemsstat end den, hvor de er statsborgere, og dermed udøver deres ret 
til fri bevægelighed. Kun i sådanne situationer kan EU-borgere i henhold til dette direktiv 
påberåbe sig retten til at blive forenet eller ledsaget af deres familiemedlemmer, såsom deres 
ægtefæller, uanset disse familiemedlemmers nationalitet. Eftersom andrageren er italiensk 
statsborger og opholder sig i Italien, finder direktivet om fri bevægelighed ikke anvendelse på 
ham.
Det henhører således under den italienske nationale lovgivnings kompetence at fastlægge 
bestemmelser for retten til familiesammenføring, opholdstilladelser og visa for egne 
statsborgere og for tredjelandsstatsborgere. Indrejsetilladelse eller afslag herpå gives efter de 
italienske myndigheders skøn. 
Hvis andragerens situation var anderledes, og han f.eks. havde udøvet sin ret til fri 
bevægelighed i henhold til direktivet om fri bevægelighed og flyttet til en anden medlemsstat, 
ville andragerens de facto partner være berettiget få lettet sin indrejse og ophold i 
overensstemmelse med direktivets artikel 3, stk. 2.  
Denne lempelsesprocedure giver den partner, med hvem unionsborgeren har en behørigt 
dokumenteret varig tilknytning, ret til at ansøge om opholdstilladelse og forpligter 
værtsmedlemsstaten til at foretage en grundig undersøgelse af de personlige omstændigheder.  
Medlemsstaten skal således begrunde afslag på ansøgning om indrejse eller ophold i sådanne 
sager.

På baggrund af oplysningerne i andragendet konkluderes det, at andragerens situation ikke er 
dækket af EU-lovgivningen; hverken af direktivet om familiesammenføring (eftersom han er 
EU-borger) eller af direktivet om fri bevægelighed (eftersom han opholder sig i den 
medlemsstat, hvor han er statsborger, og således ikke udøver sin ret til fri bevægelighed). 
Kommissionen har derfor ingen kompetence til at gribe ind på vegne af andrageren i henhold 
til EU-retten."


