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”Rapport om unionsborgerskab 2010 – Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes 
rettigheder1” blev offentliggjort af Kommissionen i oktober 2010. På baggrund af forslaget i 
Europa-Parlamentets betænkning om "Unionsborgerskabets problemer og perspektiver" af 20.
marts 20092 foretog Kommissionen en høring af civilsamfundet og udarbejdede en oversigt 
over de vigtigste hindringer, som borgerne står over for i forbindelse med udøvelsen af deres 
rettigheder på tværs af grænserne. 

“Rapport om unionsborgerskab 2010” er også mere omfattende end sine forgængere, som i 
det væsentlige indeholdt en kort beskrivelse af de vigtigste udviklinger med hensyn til 
unionsborgerskabet i den relevante treårsperiode som krævet i henhold til artikel 25 i TEUF. I 
rapporten identificeres 25 hindringer, som borgerne står over for i forskellige sammenhænge
(som privatpersoner, forbrugere, bosatte, studerende, turister, arbejdstagere eller politiske 
aktører), og fremsætter løsningsforslag til, hvordan de kan overvindes.

I dette udkast til betænkning undersøges de af Kommissionen foreslåede tiltag nærmere i lyset 
af de andragender, Udvalget for Andragender har modtaget i den omhandlede periode 2008-
2010. Der er i dette øjemed foretaget en analyse af over 300 relevante andragender.

Andragender giver direkte feedback fra borgerne om gennemførelsen af forskellige politikker 
og giver et billede af, hvor tilfredse borgerne er med EU. Andragere overværer udvalgsmøder 
og får lejlighed til at indgå i en gennemsigtig, direkte dialog med medlemmer af Europa-
Parlamentet. 

Der er i de seneste år registreret et stigende antal andragender angående problemer, som EU-
borgerne støder på i forbindelse med udøvelsen af deres ret til fri bevægelighed. 
Statistikkerne i årsrapporterne fra Udvalget for Andragender viser, at ca. 25 % af alle 
andragender drejer sig om spørgsmål om fri bevægelighed.

EU-Domstolens praksis har givet EU-borgerskabet øget substans og sat den fri bevægelighed 
i forgrunden som den grundlæggende ret, der fører til en lang række andre vigtige rettigheder. 
Den fri bevægelighed er en af EU’s mest værdsatte bedrifter. I en nylig Eurobarometer-
undersøgelse konstateres det, at den mest velkendte rettighed for EU-borgerne fortsat er retten 
til fri bevægelighed og ophold, som 88 % af borgerne kan nikke genkendende til3.

Alligevel er borgernes frie bevægelighed den mindst udviklede af de fire frihedsrettigheder, 
der følger af traktaterne (fri bevægelighed for varer, kapital, tjenesteydelser og personer). Selv 
om der er blevet gjort betydelige fremskridt på området efter ikrafttrædelsen af direktivet om 
unionsborgerskab4, vidner talrige andragender om, at der stadig er mange problemer i 
forbindelse med gennemførelsen af direktivet. 

Visse medlemsstater anerkender ikke tredjelandsfamiliemedlemmers rettigheder fuldt ud. 
Mange andragender har f.eks. vist, at Det Forenede Kongerige ikke har givet 
                                               
1 KOM(2010)0603.
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-
0204+0+DOC+XML+V0//DA.
3 Eurobarometer, European Union citizenship – analytical report, (Flash EB Series #294, October 2010).
4 Direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på 
medlemsstaternes område (EUT 2004 L 158, s. 77).
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familiemedlemmer fra ikke-EU-lande indrejsetilladelse uden visum, selvom de havde 
opholdskort udstedt af en anden medlemsstat. De britiske myndigheder anmodede om 
urimeligt mange dokumenter, behandlede ansøgninger i urimeligt lang tid og tilbageholdt de 
originale dokumenter. Efter at Kommissionen har grebet ind på baggrund af et stort antal 
klager og andragender, er der blevet taget skridt til visse forbedringer i den administrative 
praksis.

Visse lande har udstedt opholdskort med begrænset gyldighed (i strid med artikel 11, stk. 1) 
eller tilsidesat princippet om ”ligebehandling” (jf. artikel 24) ved at behandle EU-borgere, der 
opholder sig på deres område som omhandlet i direktivet, mindre gunstigt end deres egne 
statsborgere.

I Sverige kan afgørelser om afslag på ansøgninger om opholdskort ikke appelleres, og 
borgerne afskæres således fra den grundlæggende ret til klageadgang. Nederlandske 
statsborgere, der bor i udlandet, har problemer med at få deres rejsedokumenter fornyet. 

Borgerne har ofte problemer med at få ret til socialsikringsydelser, navnlig fordi den 
relevante lovgivning er kompleks, svær af forstå og til tider bliver anvendt forkert af de 
relevante myndigheder. Det sker ofte, at de ikke udfylder de rigtige formularer eller 
overholder fristerne for fremlæggelse af den relevante dokumentation, fordi de ikke er blevet 
ordentligt informeret eller ikke har skaffet de nødvendige vejledninger, inden de forlod deres 
hjemlande. 

Der er indgivet adskillige andragender af britiske borgere bosiddende i et andet EU-land 
angående Det Forenede Kongeriges myndigheders afslag på at give dem ydelser som 
invaliditetsydelse, plejetilskud og omsorgstillæg, selv om EU-Domstolen har fastslået, at de er 
kontantydelser ved sygdom, der kan eksporteres1. 

En sag indbragt af en andrager2 har også ført til en anmodning om præjudiciel afgørelse, der 
førte til en banebrydende dom fra EU-Domstolen (sag C-503/09) afsagt i juli 2011. Det 
fastslås i dommen, at der kun kan kræves en sådan prøvning af tidligere ophold, hvis der ikke 
foreligger en anden reel forbindelse til Det Forenede Kongeriges socialsikringssystem. 

Domstolen lagde stor vægt på begrebet unionsborgerskab og de hertil knyttede rettigheder. 
Den understregede, at det ville være uforeneligt med de rettigheder, der er knyttet til 
unionsborgerskabet, hvis borgerne i den medlemsstat, hvor de er statsborgere, fik en mindre 
gunstig behandling end den, de ville få, hvis de ikke havde gjort brug af de muligheder, 
traktaterne giver.

Udvalget for Andragender har givet sin fulde støtte til andragendet, siden det modtog det i 
2008, og har indledt en konstruktiv dialog de kompetente britiske myndigheder og 
Kommissionen om problemet. I november 2009 fik andrageren og hendes familie mulighed 
for at overvære et udvalgsmøde og redegøre for hendes sag foran udvalgets medlemmer og 
repræsentanter for Kommissionen. 

                                               
1 Dom af 18.10.2007, sag C-299/05.
2 Andragende 0876/2008 af Lucy Jane Marie Stewart, britisk statsborger, om hendes ret til 
uarbejdsdygtighedspension, når hun er bosiddende i en anden EU-medlemsstat end den, hun er statsborger i.
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Der er også andragere, der har berettet om problemer i forbindelse med anerkendelse af deres 
eksamensbeviser eller kvalifikationer og til tider om dårlig gennemførelse eller anvendelse af 
direktiv 2005/36/EF1.

De kompetente myndigheder synes ikke at være særlig bekendt med den adfærdskodeks, der 
er udarbejdet for anvendelsen af direktiv 2005/36/EF, eller at overholde den. Myndighederne 
har i visse tilfælde anmodet ansøgerne om at fremlægge yderligere dokumenter end dem, der 
er nævnt i bilagene, eller pålagt dem uforholdsmæssigt omfattende sprogprøver. Der er i 
adskillige lande blevet klaget over forsinkelser med gennemførelsen af direktivet. 
Farmaceuter, der har erhvervet deres kvalifikationer i en anden medlemsstat, har klaget over 
at være blevet nægtet adgang til at drive nye apoteker i Det Forenede Kongerige på grund af 
en restriktiv fortolkning af direktivets artikel 21, stk. 4. 

Det meget store antal kompetente myndigheder på nationalt eller lokalt plan skaber forvirring 
om, hvilket organ andragerne bør henvende sig til. Langvarige procedurer og bureaukrati kan 
også virke afskrækkende.

Der er ved adskillige lejligheder blevet afsløret åbenlys forskelsbehandling på grund af 
nationalitet i sager om fremmedsprogslærere (“lettori”) i Italien, som i årtier har kæmpet mod 
forskelsbehandling med hensyn til uopsigelighed, karrieremuligheder, pension og social 
sikring. 

Der er andragere, der har påpeget problemer med hindringer for handicappede, der forsøger at 
udøve deres ret til fri bevægelighed, såsom mangel på passende transportfaciliteter.

Der er blevet afsløret problemer inden for familieretten, navnlig angående forældremyndighed 
i forbindelse med skilsmisse eller anerkendelse af partnerskaber, der er registreret i en anden 
medlemsstat.

For så vidt angår grænseoverskridende skilsmisser har andragerne navnlig klaget over de 
kolossale omkostninger, der er forbundet hermed, langvarige procedurer og utilstrækkelige 
oplysninger om lovvalgs- og kompetencereglerne.

Problemer omkring beskatning skaber store hindringer for den fri bevægelighed. Den samme 
bil kan blive beskattet i flere lande, når en person skifter bopæl flere gange. Borgerne skal til 
tider betale eksorbitante registreringsafgifter, når de flytter fra et land til et andet. Der er også 
mange eksempler på dobbeltbeskatning (af arv, pensioner, udbytte eller indkomst).

Flere andragender giver eksempler på problemer omkring manglende anerkendelse af 
civilstandsdokumenter. Procedurerne for anerkendelse af sådanne dokumenter kan være 
ekstremt tidskrævende og forbundet med mange omkostninger, især i forbindelse med 
oversættelse eller bekræftelse af ægthed. Nogle andragere har berettet om problemer med 
hensyn til den sproglige omskrivning af deres navn i henhold til kulturen i det land, de er 
flyttet til. Andre har klaget over de vanskeligheder, de er stødt på i forsøget på at få registreret 
deres nyfødte børn i deres nye bopælsstat. Det er blevet afsløret, at de polske myndigheder har 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.
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nægtet at udstede civilstandsattester til to personer af samme køn, som agtede at indgå 
registreret partnerskab eller ægteskab i en anden medlemsstat.

Det er blevet foreslået at indføre et EU-identitetsbevis, som giver adgang til opholds-, 
beskæftigelses- og socialsikringsrettigheder. 

Der er blevet berettet om mange problemer omkring udøvelsen af valgret og valgbarhed ved 
valg til Europa-Parlamentet og kommunalvalg.

Nogle andragere, bosiddende i Malta eller Spanien, kunne ikke stemme ved valget til Europa-
Parlamentet på grund af administrative fejl eller manglende information. Andre andragere har 
klaget over, at de ikke kunne melde sig ind i et politisk parti i deres nye bopælsstat eller ikke 
kunne stemme ved nationale parlamentsvalg i deres bopælsstat, selv om de havde boet i landet 
i over ti år. Nogle borgere har kritiseret det forhold, at de har fået frataget deres ret til at 
stemme ved valg i deres oprindelsesland efter at have tilbragt en vis periode i udlandet.

Endelig fokuserer ordføreren på betydningen af uformelle problemløsningsnetværk (Solvit, 
webstedet “Dit Europa”) og en styrket kommunikationspolitik, der skal sikre, at borgerne kan 
drage fuld fordel af deres rettigheder i henhold til traktaterne.

Selv om borgernes rettigheder fremgår klart af EU-lovgivningen, bliver de ikke altid 
respekteret i praksis. Mange mennesker føler sig derfor desillusioneret i forhold til det 
europæiske projekt. Udvalget for Andragender forsøger at løse problemerne ved at sætte 
borgerne i centrum for sin virksomhed. Ved hjælp af sin politiske indflydelse indgår det i en 
direkte dialog med de berørte nationale eller regionale myndigheder i medlemsstaterne og 
forsøger at finde hurtige, udenretslige løsninger på de rejste problemer. Når der hævdes at 
være sket alvorlige overtrædelser af EU-retten, som EU-Domstolen bør kigge nærmere på, 
arbejder PETI-Udvalget tæt sammen med Kommissionen med henblik på at få indledt en 
traktatbrudssag. Borgernes rettigheder bliver således hele tiden fremmet og sikret gennem 
proceduren for andragender.


