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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0719/2012 af Veikko Turkki, finsk statsborger, om påståede 
hindringer for hans ægteskab med en thailandsk statsborger

1. Sammendrag

Andrageren protesterer over, at den finske ambassade i Bangkok har givet afslag på hans 
thailandske forlovedes ansøgning om at rejse til Finland, så de kan gifte sig. Han hævder, at 
det er hans grundlæggende ret at gifte sig med den, han ønsker, og oplyser, at Den 
Europæiske Ombudsmand har afvist hans anmodning om at undersøge sagen. Han anmoder 
derfor om Europa-Parlamentets bistand til at sikre, at Den Europæiske Ombudsmand 
undersøger sagen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

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

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. marts 2013

Andrageren, som er finsk statsborger, klager over, at den finske ambassade i Bangkok har 
afvist at udstede visum til hans thailandske forlovede, så hun kan rejse til Finland, og de kan 
blive gift. Ifølge andrageren har den finske ambassade i Bangkok givet afslag på udstedelse af 
visum til hans thailandske forlovede, fordi formålet med besøget ikke var klart angivet. Han 
hævder, at det er hans grundlæggende ret at gifte sig med den, han ønsker. Han anfører også, 
at parlamentets ombudsmand (i Finland) har givet afslag på hans anmodning om at undersøge 
sagen.

Hvilken lovgivning, der finder anvendelse i denne sag, afhænger af det pågældende pars 
hensigter.
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Hvis planen var, at andragerens forlovede skulle tage til Finland i et kortere tidsrum (højst 90 
dage ud af en periode på 180 dage) for at gifte sig med andrageren og derefter tage tilbage til 
Thailand sammen med ham for at bosætte sig der, eller forlade Finland sammen med ham for 
at bosætte sig i et andet land uden for Schengenområdet, så gælder de almindelige 
bestemmelser om udstedelse af Schengen-visum til kortvarigt ophold, som er fastsat i 
visumkodeksen1.

Var det derimod planen, at andragerens forlovede skulle tage til Finland og blive gift og 
derefter bosætte sig sammen med andrageren i Finland, finder visumkodeksens bestemmelser 
ikke anvendelse, idet de kun omhandler visa til kortvarige ophold. Rådets direktiv 2004/38/EF 
om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på 
medlemsstaternes område ville heller ikke finde anvendelse, da dette kun omhandler EU-
borgeres udøvelse af retten til fri bevægelighed, dvs. at bosætte sig eller arbejde i en EU-
medlemsstat, hvor den pågældende ikke er statsborger. Direktiv 2003/86/EF om 
familiesammenføring ville heller ikke finde anvendelse, da dette retsinstrument omhandler 
retten for tredjelandsstatsborgere med lovligt ophold i EU til at få deres familiemedlemmer 
familiesammenført til den pågældende medlemsstat. I denne sag er det derfor kun finsk 
lovgivning om familiesammenføring, der finder anvendelse.

Ifølge den invitation, som andrageren har skrevet, var det parrets intention at tage til Finland i 
en periode på 89 dage og gifte sig der, hvorefter de ville tage tilbage til Thailand og på et 
senere tidspunkt flytte til Finland sammen. Bestemmelserne i visumkodeksen ville i 
princippet finde anvendelse for det første kortvarige ophold i Finland på 89 dage.

Medlemsstaternes konsulære myndigheder er ansvarlige for anvendelsen af de almindelige 
bestemmelser om udstedelse af Schengen-visum til kortvarigt ophold og vurderingen af de 
enkelte ansøgninger. Bestemmelserne om udstedelse af Schengen-visum til kortvarigt ophold, 
som er fastsat i visumkodeksen, foreskriver, at visumansøgere skal fremlægge visse 
dokumenter for at godtgøre, at de opfylder indrejsekravene i Schengengrænsekodeksen, og for 
at muliggøre en vurdering af ansøgerens intention om at forlade Schengenmedlemsstaternes 
område inden udløbet af det visum, der ansøges om. Disse dokumenter skal angive formålet
med rejsen, indeholde oplysninger om indkvartering og at ansøgeren er i besiddelse af 
tilstrækkelige økonomiske midler til hele opholdet samt til hjemrejsen til oprindelses- eller 
bopælslandet eller til transit til et tredjeland. I henhold til visumkodeksens artikel 32, stk. 1, 
litra b), skal der gives afslag på visum, hvis de konsulære medarbejdere har begrundet 
mistanke om ægtheden af de dokumenter, ansøgeren har indgivet, sandfærdigheden af 
indholdet eller troværdigheden af ansøgerens erklæring om, at han/hun agter at forlade 
medlemsstaternes område inden udløbet af det visum, der ansøges om.

Ifølge de dokumenter, der er fremsendt sammen med andragendet, har den finske ambassade 
meddelt, at den gav afslag på visum til andragerens forlovede på grundlag af artikel 32, stk. 1, 
litra b), i ovennævnte visumkodeks. På grundlag af oplysningerne i ansøgningsformularen og 
i invitationen (se ovenfor) fandt ambassaden, at ansøgeren ikke i tilstrækkelig grad havde 
begrundet formålet med og vilkårene for det planlagte ophold.

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning 810/2009 om en fællesskabskodeks for visa.



CM\931988DA.doc 3/3 PE508.105v01-00

DA

Konklusion
Kommissionen har ikke beføjelse til at blande sig i de afgørelser, medlemsstaternes konsulære 
myndigheder har truffet i enkeltsager, med mindre der er tale om en overtrædelse af EU-
lovgivningen. I dette tilfælde synes der ud fra de foreliggende oplysninger ikke at have været 
tale om en sådan overtrædelse.


