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”Rapport om EU-medborgarskapet 2010: Att undanröja hindren för EU-medborgarnas 
möjligheter att utöva sina rättigheter”1 lades fram av kommissionen i oktober 2010. Med 
utgångspunkt från förslaget i Europaparlamentets betänkande av den 20 mars 2009 om 
problemen med och framtidsutsikterna för unionsmedborgarskapet2, höll kommissionen ett 
samråd med civilsamhället och sammanställde en resultattavla över de viktigaste hinder som 
medborgarna möter när de utövar sina rättigheter över nationsgränserna. 

Rapporten om EU-medborgarskapet 2010 är mer omfattande än sina föregångare, som 
huvudsakligen innehöll en beskrivande sammanfattning av de viktigare händelserna rörande 
EU-medborgarskapet under den aktuella treårsperioden, i enlighet med kraven i artikel 25 i 
EUF-fördraget. I rapporten beskrivs 25 hinder som medborgarna stöter på i sina olika roller 
(som privatpersoner, konsumenter, boende, studenter, turister och yrkesverksamma eller som 
politiska aktörer). Rapporten innehåller även förslag till lösningar för att eliminera hindren. 

I det här förslaget till betänkande granskas kommissionens förslag till åtgärder med anledning 
av de framställningar som inkommit till utskottet för framställningar under perioden 
2008-2010. Över 300 relevanta framställningar har analyserats. 

Framställningar utgör en direkt återkoppling från medborgarna om hur olika politiska åtgärder 
genomförs och mäter hur nöjda medborgarna är med EU. Framställarna närvarar vid 
utskottsmöten och har möjlighet att delta i en öppen och direkt dialog med ledamöterna av 
Europaparlamentet. 

Under senare år har antalet framställningar som gäller problem som EU-medborgarna stöter 
på när de utövar sin rätt till fri rörlighet ökat. Statistik i årsrapporterna från utskottet för 
framställningar visar att ungefär 25 procent av det totala antalet framställningar som utskottet 
tar emot handlar om problem som rör den fria rörligheten. 

I EU-domstolens rättspraxis fästs allt större vikt vid EU-medborgarskapet och där sätts den 
fria rörligheten i främsta rummet, som den grundläggande rättighet som ger upphov till ett 
antal andra viktiga rättigheter. Den fria rörligheten är en av EU:s mest omhuldade rättigheter. 
Enligt en nyligen genomförd Eurobarometerenkät var rätten att fritt röra sig och uppehålla sig 
inom unionen den rättighet som flest medborgare (hela 88 procent) känner till3.

Trots det är den fria rörligheten för personer den minst utvecklade av de fyra friheter som 
fastställs i fördragen (dvs. fri rörlighet för varor, kapital, tjänster och personer). Även om man 
har gjort stora framsteg efter ikraftträdandet av ”medborgardirektivet”4, visar det stora antalet 
framställningar att många problem fortfarande återstår att lösa när det gäller genomförandet 
av direktivet. 

En del medlemsstater erkänner inte fullt ut rättigheterna för familjemedlemmar från 
tredjeland. Flera framställningar visade till exempel att Storbritannien inte tillät 
                                               
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//SV
3 Eurobarometern, European Union citizenship – analytical report (Flash Eurobarometer nr 294, oktober 2010).
4 Direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla 
sig inom medlemsstaternas territorier, EUT L 158, 30.4.2004, s. 77.
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familjemedlemmar från tredjeland att resa in i landet utan visum, trots att de hade 
uppehållskort som utfärdats i en annan medlemsstat. Myndigheterna i Storbritannien krävde 
ett orimligt stort antal dokument, behandlade ansökningarna med stora förseningar och behöll 
originaldokumenten. Efter att kommissionen ingripit på grund av de många klagomålen och 
framställningarna har vissa förbättringar av den administrativa hanteringen påbörjats. 

Vissa länder utfärdade uppehållskort med begränsad giltighetstid (i strid med artikel 11.1) 
eller följde inte principen om likabehandling (som anges i artikel 24) genom att behandla 
EU-medborgare bosatta inom deras territorium mindre fördelaktigt än de egna 
nationsmedborgarna.

I Sverige är beslut om att avslå ansökan om uppehållskort inte föremål för omprövning och 
medborgaren är därmed berövad sin grundläggande rättighet till rättslig prövning. 
Holländska medborgare bosatta utomlands har svårt att få sina resehandlingar förnyade. 

Medborgarna har ofta svårigheter att få tillgång till socialt skydd. Orsaken brukar framför allt 
vara att den gällande lagstiftningen är komplicerad, svårförståelig och ibland felaktigt 
tillämpad av de behöriga myndigheterna. Det händer ofta att personer inte fyller i rätt 
blanketter eller missar tidsfristerna för att skicka in rätt dokument eftersom de inte fått 
ordentlig information eller inte har kunnat hitta de nödvändiga anvisningarna innan de gav sig 
iväg från sina hemländer. 

Flera framställningar från brittiska medborgare bosatta i ett annat EU-land gällde den brittiska 
regeringens vägran att bevilja dem förmåner som invalidpension, äldreomsorgsbidrag eller 
vårdbidrag trots att EU-domstolen hade bedömt att dessa kontanta sjukförmåner kan 
exporteras1. 

När det gäller en framställning2 begärdes även ett förhandsavgörande, vilket resulterade i ett 
prejudicerande beslut från EU-domstolen (C-503/09) i juli 2011. I beslutet slog domstolen fast 
att sådan prövning av tidigare vistelse endast kan tillämpas om annan lämplig anknytning till 
det brittiska socialförsäkringssystemet saknas. 

Domstolen fäste stor vikt vid medborgarskapet och de rättigheter som följer av detta. Den 
underströk att det inte skulle vara förenligt med medborgarskapsrättigheterna om 
medborgarna i sitt hemland skulle få en mindre gynnsam behandling än de hade fått om de 
inte hade begagnat sig av de möjligheter som fördragen erbjuder.

Utskottet för framställningar har gett framställningen sitt starka stöd sedan den inkom 2008 
och har deltagit i en konstruktiv dialog med de behöriga brittiska myndigheterna och 
kommissionen. I november 2009 fick framställaren och hennes familj möjlighet att närvara 
vid ett utskottsmöte och redogöra för sitt fall inför utskottets ledamöter och tjänstemän från 
kommissionen. 

                                               
1 Mål C-299/05, 18.10.2007.
2 Framställning 0876/2008 ingiven av Lucy Jane Marie Stewart (brittisk medborgare) om hennes rätt till 
ersättning på grund av arbetsoförmåga vid bosättning i annan EU-medlemsstat än hemmedlemsstaten.
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Det har också inkommit framställningar som beskriver problem i samband med erkännande 
av examensbevis eller kvalifikationer och ibland bristande införlivande eller genomförande 
av direktiv 2005/36/EG1.

Den uppförandekod som skapades med tanke på tillämpningen av direktiv 2005/36/EG verkar 
inte vara särskilt väl känd eller följs inte i tillräcklig grad av de behöriga myndigheterna. I 
vissa fall krävde myndigheterna att de sökande skulle skicka in fler dokument än de som 
nämns i bilagorna, eller så införde man oproportionerliga språkprov. I flera länder anmäldes 
fördröjt införlivande av direktivet. Farmaceuter med kvalifikationer från en annan 
medlemsstat klagade på att de nekades chefsbefattningar i nya apotek i Storbritannien på 
grund av en restriktiv tolkning av artikel 21.4 i direktivet. 

Mängden av behöriga myndigheter, på nationell eller lokal nivå, skapar förvirring om vart 
framställarna ska vända sig. Långdragna förfaranden och byråkrati kan också verka 
avskräckande.

Flagrant diskriminering på grund av nationalitet avslöjades vid flera tillfällen avseende lärare 
i främmande språk i Italien, som i årtionden kämpat mot diskriminerande behandling när det 
gäller anställningstrygghet, karriärutveckling, pensioner och social trygghet. 

Framställare har uttryckt farhågor om de hinder som personer med funktionshinder möter när 
de utövar sin rätt till fri rörlighet, t.ex. bristen på lämpliga transportmedel.

Problem på området familjerätt har avslöjats, framför allt när det gäller vårdnad om barnen 
vid skilsmässa eller erkännande av partnerskap som registrerats i en annan medlemsstat.

När det gäller skilsmässor över nationsgränserna klagade framställarna framför allt över de 
stora kostnader detta innebar, de utdragna förfarandena samt bristen på information om 
tillämplig lagstiftning och jurisdiktion. 

Beskattningsfrågor innebär stora hinder för den fria rörligheten. Samma bil kan beskattas i 
flera länder om en person flyttar flera gånger. Vid flyttning från ett land till ett annat måste 
medborgarna betala registreringsavgifter som ibland är oskäligt höga. Dubbelbeskattning 
(på arv, pensioner, utdelning eller inkomst) förekommer också ofta.

Flera framställare beskriver problem som rör vägran att erkänna dokument om civilstånd.
Förfarandena för erkännande av dokument kan vara ytterst tidskrävande och kostsamma, 
särskilt om det gäller översättning eller äkthetsintyg. En del framställare rapporterade problem 
med den språkliga överföringen av sina namn för anpassning till den kultur som råder i det 
land de flyttade till. Andra klagade över svårigheter när de försökte registrera sina nyfödda 
barn i det nya bosättningslandet. Det visade sig att de polska myndigheterna vägrar utfärda 
intyg om civilstånd till personer som avser att ingå enkönat partnerskap eller äktenskap i en 
annan medlemsstat.

Tanken på en europeisk identitetshandling, som skulle ge tillgång till bostad och arbete och 
rätt till social trygghet, har lagts fram. 

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer.
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Flera problem har rapporterats när det gäller rätten att rösta och kandidera till EU-val och 
kommunalval.

En del framställare, bosatta i Malta eller Spanien, kunde inte rösta i EU-valen på grund av 
administrativa fel eller brist på korrekt information. Andra klagade över att de inte fick bli 
medlemmar i ett politiskt parti i sitt nya bosättningsland eller att de inte hade rätt att rösta i 
nationella parlamentsval i sitt bosättningsland, trots att de hade bott där i över tio år. Några 
medborgare uttryckte oro över att de berövats rätten att rösta i sitt ursprungsland när de 
tillbringat en viss tid utomlands.

Slutligen tar föredraganden upp vikten av informella nätverk för problemlösning
(Solvit, webbplatsen ”Ditt Europa”) och en förbättrad kommunikationspolitik, som har som 
mål att säkerställa att medborgarna fullt ut kan åtnjuta de rättigheter som fastställs i fördragen.

Även om de medborgerliga rättigheterna tydligt framgår av EU:s rättsakter efterlevs de inte 
alltid i praktiken. Många känner därför besvikelse över EU-projektet. Utskottet för 
framställningar vill rätta till dessa brister genom att placera medborgarna i centrum av sin 
verksamhet. Genom att utnyttja sitt politiska inflytande inleder utskottet en direkt dialog med 
nationella eller regionala myndigheter i de berörda medlemsstaterna och försöker finna 
snabba lösningar utanför rättssystemet på de problem som tas upp. I de fall anklagelser om 
allvarliga överträdelser av EU-rätten framkommer, som motiverar vidare behandling av 
EU-domstolen, har utskottet för framställningar ett nära samarbete med kommissionen för att 
inleda överträdelseförfaranden. På detta sätt främjas och säkerställs alltid medborgarnas 
rättigheter genom framställningsförfarandet.


