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Indledning

Kommissionen har sammen med det svenske formandskab for Det Europæisk Råd forelagt et 
omfattende program for de næste fem år til udvikling af et område med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed i borgernes tjeneste. Det er blevet kaldt ”Stockholmprogrammet”, og det skal 
efter planen vedtages af Det Europæiske Råd den 10. december 2009. Det følger efter de 
sidste fem års programmer inden for samme politikområde, dvs. Haag- og 
Tammerforsprogrammet. Medens Stockholmprogrammet dækker et bredt område, er det 
specifikke formål med det foreliggende dokument at sætte fokus på de spørgsmål, der dækker 
de emner, som borgerne har forelagt Udvalget for Andragender med henblik på at opnå en 
løsning. Formålet hermed er at støtte udtalelser i både formandskabets og Kommissionens 
dokumenter om at sætte borgerne i centrum for programmet og gøre livet lettere for borgerne 
ved at gøre Europa til et retsligt område.

Det antal andragender, der er blevet modtaget om mange af de spørgsmål, som er knyttet til 
programmet, afspejler den kendsgerning, at der stadig findes en betragtelig afstand mellem 
borgernes forventninger og EU-lovgivningen. Andragenderne rejser også en række spørgsmål 
i forbindelse med medlemsstaternes gennemførelse af allerede eksisterende lovgivning, som 
ikke altid er i overensstemmelse med hensigten bag EU-lovgivningen.1

Fuld udøvelse af retten til fri bevægelighed

Formålet med direktiv 2004/38/EF om den ret, som unionsborgere med bopæl i en anden 
medlemsstat end den, hvor de er statsborgere, og deres familiemedlemmer har til at færdes 
og opholde sig frit på medlemsstaternes område, er at skabe virkelige forbedringer for alle 
EU-borgere og at gøre EU til et område med sikkerhed, frihed og retfærdighed.

Udvalget for Andragender har modtaget et betydeligt antal andragender vedrørende de 
vanskeligheder, som EU-borgeres familiemedlemmer fra tredjelande har med opnå 
opholdstilladelse i de medlemsstater, hvor de har bopæl. Navnlig i Det Forenede Kongerige, 
hvor ansøgninger kun kan indsendes pr. post, og hvor ansøgerens pas skal medsendes. Mange 
andragere beretter, at det kan vare op til otte måneder at få behandlet en ansøgning, hvilket 
praktisk taget gør det umuligt for den pågældende at rejse, arbejde eller endda åbne en 
bankkonto. En nederlandsk borger med bopæl i Det Forenede Kongerige har oplyst, at han
måtte vente i over seks måneder på at få sin syge far til at bo hos sig.2

Borgere i de nye medlemsstater har klaget til Udvalget for Andragender over, at de år, de har 
tilbragt i medlemsstaterne, før det land, hvor de er statsborgere, tiltrådte EU, ikke bliver taget 
i betragtning i forbindelse med ansøgning om permanent opholdstilladelse.3

Selv om det lykkes EU-borgeres familiemedlemmer fra tredjelande at opnå opholdstilladelse, 
er deres trængsler ikke ovre. Indehavere af opholdskort fra en EU-medlemsstat er specifikt 
fritaget fra visumkrav, når de rejser til det land, der har udstedt opholdstilladelsen, eller inden 
for EU sammen med deres EU-ægtefælle. Udvalget har modtaget andragender vedrørende et 

                                               
1 Se Den Europæiske Borgerkonsultation af 11. maj 2009.
2 Se f.eks. andragende 1442/2008, 1068/2008, 55/2009, 143/2009, 384/2009 og 422/2009.
3 Se andragende 697/2009.
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betydeligt antal medlemsstater, der forlanger, at indehavere af opholdsdokumenter udstedt af 
en medlemsstat skal forelægge urimelig dokumentation for familieskab eller anden 
tilknytning, når de ansøger om visum for at rejse ind i landet, hvilket klart er i modstrid med 
lovgiverens hensigt.1

Kommissionen er opmærksom på problemerne, og i juli 2009 udsendte den retningslinjer for, 
hvordan de spørgsmål, man har fundet problematiske i forbindelse med gennemførelse af 
direktivet, kan løses (KOM(2009) 313).

Beskyttelse af mindreårige

Udvalget har grebet dette spørgsmål an ud fra to meget forskellige vinkler. For nylig modtog 
det et andragende, der var undertegnet af 18 personer, som anmodede om fælles standarder 
for børnebeskyttelse over hele EU i forbindelse med klassifikation af film og anden 
underholdningssoftware. En stigning i ungdomskriminaliteten i Tyskland har medført 
strengere standarder, så de nu er strengere end i mange andre medlemsstater. For at undgå 
omgåelse af disse standarder ved at der købes audiovisuelle produkter fra lande med lavere 
standarder, anmoder andragerne om fælles – strengere – standarder i hele EU. Deres mål er a) 
at beskytte de unge, b) lige konkurrencevilkår på markedet, c) en udjævning af priserne og d) 
at gøre ulovlige indkøb mere vanskelige.2

Det andet spørgsmål - rejst af flere hundrede andragere og brevskrivere - som har beskæftiget 
Udvalget for Andragender drejer sig om de tyske myndigheders påståede forskelsbehandling 
af ikke-tyske forældre, der er separeret fra en tysk ægtefælle, i forbindelse med efterfølgende 
overvåget samvær med deres børn. Talrige andragere har berettet om procedurer, der 
sædvanligvis anvendendes af det tyske Jugendamt, hvorved den ikke-tyske part f.eks. tvinges 
til at tale tysk med barnet under det overvågede samvær. Hvis dette krav ikke overholdes, kan 
det føre til, at samværet afbrydes, og at der gives afslag på efterfølgende samvær. Det anses 
for diskriminerende og til skade for det følelsesmæssige forhold mellem barn og forælder, 
hvis modersmålet ikke må anvendes.3 Der er blevet rejst alvorlige spørgsmål om barnets 
rettigheder på den ene side og separerede eller skilte pars rettigheder på den anden – det drejer 
sig således om grundlæggende rettigheder, og udvalget har henvist spørgsmålet direkte til de 
tyske myndigheder.

Deltagelse i det demokratiske liv i EU

Stemmeret: Ifølge artikel 19, stk. 1, i EF-traktaten har enhver unionsborger, der har bopæl i 
en medlemsstat, hvor han ikke er statsborger, stemmeret og er valgbar ved kommunale valg i 
den medlemsstat, hvor han har bopæl, på samme betingelser som statsborgere i denne stat. I 
henhold til artikel 7, stk. 1, i direktiv 94/80, der fastsætter de nærmere regler om disse 
rettigheder, kan vælgerne udøve deres stemmeret til kommunalvalg i bopælslandet, hvis de 
har udtrykt ønske derom. 

                                               
1 Se andragende 830/2006.
2 Se andragende 0645/2009.
3 Se andragende 38/2006, 712/2006, 713/2006, 848/2006 samt arbejdsdokument PE 418.138 om påståede 
diskriminerende og arbitrære foranstaltninger truffet af børne- og ungdomsforsorgen i visse medlemsstater, 
navnlig Jugendamt i Tyskland.
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I 2007 modtog Udvalget for Andragender talrige klager fra EU-borgere med bopæl i visse 
dele af Spanien og Malta over kaotisk organisation af registreringen af vælgere på valglisten. 1
For så vidt angår valget til Europa-parlamentet, anmoder borgerne om fælles regler om 
valgret og metoder.2

Udvalget for Andragender er ansvarligt for forbindelserne med Ombudsmanden, der 
fungerer som en vogter af åbenhed og gennemskuelighed i forbindelse med borgernes kontakt 
med EU-institutionerne. 

Reglerne for borgerinitiativer i henhold til Lissabontraktaten er endnu ikke blevet 
udarbejdet. Udvalget for Andragender bekræfter betydningen af det europæiske 
borgerinitiativ som et nyt demokratisk værktøj, der vil give borgerne mulighed for at deltage 
direkte i udformningen af EU’s politikker, og gentager sin anmodning om at få overdraget 
ansvaret for at overvåge gennemførelsen af reglerne om borgerinitiativet ved at sikre, at 
forslag, der fremsættes af borgerne, behandles på møder i Udvalget for Andragender.  Med 
henblik på at støtte Stokholmprogrammets fokus på at sætte borgerne i centrum bør det være 
et klart strategisk sigte, at borgerne skal kunne drage fordel af denne nye ret straks. Derfor 
opfordres Kommissionen til, med forbehold af resultatet af den anden irske folkeafstemning, 
meget hurtigt derefter at forelægge en grønbog om det europæiske borgerinitiativ.

Gensidig anerkendelse

Udvalget har modtaget en række andragender fra par af samme køn, der havde indgået 
registrerede partnerskab f.eks. i Det Forenede Kongerige, men havde bopæl i Frankrig, hvor 
deres status som par ikke blev anerkendt.  Det væsentligste problem for sådanne par var de 
skattemæssige virkninger af at blive betragtet som enlige. I mellemtiden er Frankrig i færd 
med at ændre loven med henblik på at anerkende registrerede partnerskaber fra andre 
medlemsstater på linje med det civile partnerskab PACS (Pacte civile de solidarité). Den 
kendsgerning, at Polen ikke anerkender partnerskaber mellem personer af samme køn, har 
også medført en række andragender.3

De problemer, som familier, der består af borgere fra forskellige stater, støder på, når der skal 
behandles sager om arv eller ejendom i forbindelse med død eller separation, berører et stadigt 
stigende antal EU-borgere. Det er i høj grad et område, som der er behov for at tage fat på 
med henblik på at skabe lige vilkår overalt i EU. 

Muligheden for at overføre sociale rettigheder (pensioner, invaliderente) er spørgsmål, der 
ofte forelægges Udvalget for Andragender. Borgerne møder ofte problemer med udbetaling af 
pension i andre EU-medlemsstater end den, hvor de har optjent deres pensionsrettigheder. På 
lignende made gør personer, som har optjent pensionsrettigheder i flere medlemsstater somme 
tider indsigelse mod omregningskurserne fra det ene land til det andet. Borgere, som har 
opnået invaliderenterettigheder før 1992 – inden den gensidige anerkendelse trådte i kraft – og 
som derefter har etableret sig i en anden medlemsstat, er stødt på problemer med at få den 
                                               
1 Se andragende 0491/2007, 0492/2007 og 0797/2008.
2 Se andragende 268/2009.
3 Se andragende 829/2008. EU bestilte en undersøgelser, der blev forelagt i oktober 2008, hvori den eksisterende 
lovgivning om civilstand i alle medlemsstater og de praktiske konsekvenser af denne lovgivnings gennemførelse 
analyseres.   http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/study_ms_legislation_country_reports_en.pdf
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medlemsstat, som oprindelig gav dem disse rettigheder, til fortsat at opfylde sine 
forpligtelser.1

Visumpolitik

Schengen-aftalen omfatter ganske vist en fælles politik for visa til kortvarigt ophold, men det 
store antal andragender om dette spørgsmål tyder på, at anvendelsen af denne politik er 
sporadisk og sker på grundlag af vilkårligt forgodtbefindende hos funktionærer på konsulater 
og i lufthavne. Andragendernes beretninger om manglende oplysninger, ekstra udgifter, 
ansøgninger, der afslås uden forklaring, afvisning af sponsorer i god tro (EU-borgere, som 
inviterer statsborgere fra tredjelande og garanterer for deres ophold), anholdelse og udvisning 
i modstrid med reglerne, taler alle deres tydelig sprog om behovet for konsekvens og klarhed i 
EU’s visumpolitik og anvendelsen af den.2

Familiemedlemmer fra tredjelande, som flytter med eller slutter sig til en EU-borger, der bor i 
et andet land end det, hvor han eller hun er statsborger, har ret til at få et indrejsevisum. De 
bør få et sådant visum hurtigt, gratis og med kun et minimalt bevis på identitet og 
familiebånd. I praksis tegner de modtagne andragender et billede af langvarige forsinkelser og 
urimeligt krav om dokumentation. 

KONKLUSIONER OG HENSTILLINGER

Dette dokument giver en oversigt over nogle vigtige emner, som borgerne forelægger 
Udvalget for Andragender om spørgsmål, som Stockholmprogrammet har til formål at 
behandle. Det er absolut ikke nogen udtømmende undersøgelse. Mange af de problemer, der 
forelægges udvalget, skyldes dårlig eller manglende gennemførelse af lovgivningen fra 
medlemsstaternes side. Borgerne opfatter disse spørgsmål som en begrænsning af deres 
rettigheder og forventer, at EU vil rette op på dette forhold Dette er en chance for at 
demonstrere den værditilvækst, som EU kan give borgerne.

Udvalget for Andragender går derfor fuldt ind for de målsætninger, der er opstillet i 
Stockholmprogrammet, og opfordrer indtrængende Kommissionen til at omsætte dem til 
lovgivningsforslag og andre passende foranstaltninger på grundlag af betragtningerne i 
Parlamentets beslutning.

Udvalget for Andragender opfordrer desuden medlemsstaterne til at sikre fuldstændig og 
korrekt gennemførelse af den eksisterende lovgivning samt fuldstændig gennemsigtighed i 
deres kommunikation med borgerne.

Dette gælder navnlig:

 For så vidt angår fri bevægelighed for EU-borgeres familiemedlemmer fra tredjelande, 
når disse EU-borgere udøver deres traktatmæssige rettigheder i andre medlemsstater 
end deres egen nationalstat.  Det ser ud til, at mange medlemsstater ikke fuldt ud har 
forstået konsekvenserne af direktiv 2004/38/EF, nemlig at slægtninge fra tredjelande 

                                               
1 Se andragende 876/2008.
2 Se andragende 624/2009, 951/2009, 979/2009 osv.
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til EU-borgere, der udøver deres traktatfæstede ret til fri bevægelighed, skal behandles 
på samme måde; desuden skal bestemmelserne herom være let forståelige for 
ansøgere, og de skal administreres mere effektivt

 For så vidt angår beskyttelse af mindreårige mod pornografi og medievold ved at 
indføre klart definerede lovgivningsmæssige parametre, der skal anvendes af de 
ansvarlige myndigheder overalt i EU 

 For så vidt angår ensartet behandling af forældre og børns rettigheder uanset 
nationalitet, således at forældre har lov til at bruge deres modersmål, når de gør 
anvendelse af deres ret til samvær med børn, og således at enhver form for 
forskelsbehandling i denne forbindelse forhindres 

 Gnidningsløse og gennemskuelige procedurer for EU-borgere, der vil opføres på 
valglisten til kommunalvalg i andre EU-medlemsstater, hvor de har bopæl, og 
harmoniserede kriterier for stemmeret til Europa-Parlamentet overalt i EU 

 Samordnet lovgrundlag for ægteskab, registreret partnerskab (også for personer af 
samme køn) og testamenter for at gøre det lettere at behandle sager vedrørende arv og 
ejendom i forbindelse med familier, der består af borgere fra forskellige stater 

 Opfyldelse af forpligtelser til udbetaling af sociale ydelser og pensioner over hele EU 
og yderligere fremskridt i aftaler om gensidighed mellem medlemsstaterne, navnlig 
med hensyn til sundhedsydelser til EU-borgere, der endnu ikke har nået 
pensionsalderen, og som har taget bopæl i en anden medlemsstat 

 Fælles rammer for en politik for visum til kortvarigt ophold, der følges op med 
konsekvent og gennemskuelig anvendelse fra medlemsstaternes side. 


