
CM\746029DA.doc PE414.112v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Udvalget for Andragender

26.09.2008

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1047/2007 af Pol O'Morain, irsk statsborger, om betingelserne for 
udstedelse af visum til familiemedlemmer til europæiske statsborgere

1. Sammendrag

Andrageren, en irsk statsborger, ønsker at vide, hvorvidt hans barn, som er en EU-statsborger, 
der har fået udstedt en permanent opholdstilladelse af de britiske myndigheder, skal ansøge 
om et visum for at rejse fra England til andre EU-medlemsstater.  Han gør selv gældende, at 
dette ikke bør være nødvendigt i henhold til artikel 5, stk. 2, i direktiv 2004/38/EF.  De 
franske myndigheder og mange af de europæiske ambassader i London har imidlertid oplyst 
ham, at det, uanset direktivets bestemmelser, rent faktisk er nødvendigt med et visum på trods 
af den permanente opholdstilladelse som familiemedlem til en europæisk statsborger.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. marts 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. september 2008.

"Andrageren hævder, at den franske ambassade og mange af EU's medlemsstaters andre 
ambassader kræver, at tredjelandsfamiliemedlemmer til en EU-borger skal have et visum på 
trods af deres permanente opholdstilladelse. Han klager også over, at der gennemsnitligt går 
otte uger fra ansøgningsdatoen, til man kan få en aftale.

I henhold til direktiv 2004/38/EF har familiemedlemmer ret til at ledsage eller slutte sig til en 
EU-borger i en anden medlemsstat end den, hvor den pågældende EU-borger er 
hjemmehørende. Denne rettighed har de i medfør af deres familiemæssige tilknytning til den 
pågældende EU-borger.

I henhold til direktivets artikel 5, stk. 2, kan medlemsstater, når en EU-borger gør brug af sin 
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ret til at færdes og opholde sig frit på den pågældende medlemsstats område, kræve, at dennes 
familiemedlemmer, som er tredjelandsstatsborgere, er i besiddelse af et indrejsevisum i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 539/2001 eller i givet fald den nationale 
lovgivning.

Direktivets artikel 5, stk. 2, fastlægger, at besiddelse af en gyldig opholdstilladelse, jf. 
direktivets artikel 10, fritager tredjelandsfamiliemedlemmer til en EU-borger fra kravet om 
visum, hvis de er med EU-borgeren eller slutter sig til EU-borgeren i en anden medlemsstat 
end der, hvor EU-borgeren er hjemmehørende.

I henhold til direktivets artikel 10 udstedes der opholdstilladelser til 
tredjelandsfamiliemedlemmer for at bekræfte, at de har ret til at opholde sig i 
værtsmedlemsstaten i mere end tre måneder.

Som anført i direktivets artikel 16, stk. 2, har tredjelandsfamiliemedlemmer, som lovligt har 
boet med EU-borgeren i værtsmedlemsstaten i en sammenhængende periode på fem år, ret til 
permanent opholdstilladelse der. Denne ret attesteres i form af en permanent 
opholdstilladelse, som udstedes i henhold til direktivets artikel 20.

Da direktivets artikel 5, stk. 2, fritager indehavere af opholdstilladelser fra kravet om visum, 
mener Kommissionen så meget desto mere, at indehavere af permanente opholdstilladelser i 
henhold til direktivets artikel 20 også skal fritages fra kravet om visum.

For at opfylde forpligtelserne i direktiv 2004/38/EF har Frankrig indført et kodeks for 
udlændinges indrejse og ophold og ret til asyl (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et 
du droit d'asile) som ændret.

Kodeksets artikel R121-1 gennemfører direktivets artikel 5, stk. 2, korrekt ved at fastsætte, at 
tredjelandsfamiliemedlemmer er fritaget fra kravet om visum, hvis de er i besiddelse af et 
dokument, der beviser deres familiemæssige tilknytning til en EU-borger. En permanent 
opholdstilladelse er et sådant dokument. Afvisningen af at acceptere en permanent 
opholdstilladelse synes at være et enkeltstående tilfælde, hvor de franske myndigheder har 
anvendt Fællesskabets regler forkert.

Medlemsstaterne skal, hvad angår visumproceduren, bistå tredjelandsfamiliemedlemmer med 
henblik på udstedelsen af de nødvendige visa, som skal udstedes gratis og så hurtigt som 
muligt gennem en hasteprocedure.

Et system, hvor det tager otte måneder at få en aftale i stand, synes at være i modstrid med 
medlemsstaternes pligt til at bistå ansøgerne med henblik på udstedelsen af de nødvendige 
visa, som skal udstedes gratis og så hurtigt som muligt gennem en hasteprocedure."


