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Asia: Vetoomus nro 1047/2007  Pol O'Morain, Irlannin kansalainen, Euroopan 
unionin kansalaisten perheenjäsenille myönnettävien viisumeiden ehdoista

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on Irlannin kansalainen. Hän haluaa tietää pitääkö hänen lapsensa, joka 
on Euroopan unionin kansalainen ja jolle Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset ovat 
myöntäneet pysyvän oleskeluluvan, hakea viisumia matkustaakseen Englannista johonkin 
toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon. Vetoomuksen esittäjä itse on sitä mieltä, että 
direktiivin 2004/38/EY 5 artiklan 2 kohdan mukaan tämä ei ole tarpeellista.  Ranskan 
viranomaiset sekä useiden eurooppalaisten valtioiden Lontoossa sijaitsevat suurlähetystöt ovat 
kuitenkin ilmoittaneet hänelle, että direktiivin määräyksistä huolimatta ja vaikka henkilöllä on 
Euroopan unionin kansalaisen perheenjäsenen pysyvä oleskelulupa, viisumi on välttämätön.

2. Käsiteltäväksi ottaminen 

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 10. maaliskuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 194 artiklan 4 kohdan mukaisesti. 

3. Komission vastaus, saatu 26 syyskuuta 2008.

Vetoomuksen esittäjä väittää, että Ranskan suurlähetystö vaatii monien muiden Euroopan 
unionin jäsenvaltioiden suurlähetystöjen tavoin kolmansista maista tulevilta, Euroopan 
unionin kansalaisen perheenjäseniltä viisumia, vaikka heillä olisi pysyvä oleskelulupa. Hän 
valittaa myös, että haastatteluajan saaminen hakemuksen jättämisestä kestää keskimäärin 
8 viikkoa.

Direktiivin 2004/38/EY mukaan perheenjäsenillä on oikeus muuttaa Euroopan unionin 
kansalaisen mukana tai seurata häntä myöhemmin EU-jäsenvaltioon, jonka kansalaisuutta 
hänellä ei ole. Tämä oikeus juontuu perhesiteestä Euroopan unionin kansalaiseen. 



PE414.112v01-00 2/2 CM\746029FI.doc

FI

Kuten direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltioilla on asetuksen (EY) N:o 
539/2001 tai soveltuvissa tapauksissa kansallisen lainsäädännön mukaisesti oikeus vaatia 
kolmansista maista tulevilta perheenjäseniltä viisumia tapauksissa, joissa Euroopan unionin 
kansalainen harjoittaa oikeuttaan liikkua ja oleskella vapaasti Euroopan unionin alueella.

Direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa säädetään, että voimassa oleva oleskelukortti, johon viitataan 
direktiivin 10 artiklassa, vapauttaa lupavaatimuksista sellaiset kolmansista maista tulevat 
Euroopan unionin kansalaisen perheenjäsenet, jotka siirtyvät Euroopan unionin kansalaisen 
mukana tai seuraavat häntä myöhemmin Euroopan unionin jäsenvaltioon, jonka kansalainen 
hän ei ole.

Direktiivin 10 artiklassa tarkoitetut oleskelukortit ovat kolmansista maista tuleville
perheenjäsenille myönnettäviä todistuksia, jotka oikeuttavat yli kolmen kuukauden oleskeluun 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa. 

Kuten direktiivin 16 artiklan 2 kohdassa säädetään, kolmansista maista tulevilla 
perheenjäsenillä, jotka ovat laillisesti asuneet Euroopan unionin kansalaisen kanssa 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa yhtäjaksoisesti yli viisi vuotta, on oltava oikeus pysyvään 
oleskelulupaan maassa. Tämä oikeus osoitetaan pysyvällä oleskelukortilla, josta on säädetty
direktiivin 20 artiklassa. 

Koska direktiivin 5 artiklan 2 kohta vapauttaa oleskelukortin haltijat lupavaatimuksista, 
komissio toteaa, että, a fortiori, lupavaatimuksista vapautetaan myös ne pysyvän 
oleskelukortin haltijat, joista on säädetty direktiivin 20 artiklassa. 

Jotta direktiivin 2004/38/EY säännökset täyttyisivät, Ranskassa säädettiin ulkomaalaisten 
maahanmuuttoa ja oleskelua sekä turvapaikan myöntämistä koskevan lakikokoelman (Code 
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) muutoksista.  

Lakikokoelman artiklalla R121-1 pantiin täytäntöön direktiivin 5 artiklan 2 kohta säätämällä, 
että kolmansista maista tulevat perheenjäsenet vapautetaan lupavaatimuksista, mikäli he
pystyvät asiakirjalla todistamaan perhesiteensä Euroopan unionin kansalaiseen. Vaadittava 
asiakirja on pysyvä oleskelukortti. Pysyvän oleskelukortin hyväksymättä jättäminen näyttää 
olevan yksittäinen tapaus, jossa Ranskan viranomaiset eivät ole soveltaneet yhteisön sääntöjä 
oikein.

Lupamenettelyä koskien jäsenvaltioiden on taattava kolmansista maista tuleville 
perheenjäsenille kaikki mahdollinen apu tarvittavien lupien saamiseksi. Luvan myöntämisestä 
on tultava maksutonta niin pian kuin mahdollista ja menettelyn on nopeuduttava. 

Järjestelmä, jossa haastatteluajan saaminen kestää 8 viikkoa, näyttää olevan ristiriidassa sen 
jäsenvaltioiden velvollisuuden kanssa, jonka mukaan jäsenvaltioiden on taattava hakijoille 
kaikki luvan saamiseen tarvittava apu ja käsiteltävä hakemukset niin pian kuin mahdollista 
noudattaen nopeutettua menettelyä. 


