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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1047/2007, ingiven av Pol O’Morain (irländsk medborgare), om 
villkoren för utfärdande av viseringar till EU-medborgares familjemedlemmar

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren, som är irländsk medborgare, vill veta om hans barn, som är EU-medborgare 
och har beviljats permanent uppehållstillstånd av de brittiska myndigheterna, måste ansöka 
om visering för att kunna resa från England till andra EU-medlemsstater. Han hävdar själv att 
detta inte bör vara nödvändigt enligt artikel 5.2 i direktiv 2004/38/EG. De franska 
myndigheterna och flera av de europeiska ambassaderna i London har dock upplyst honom 
om att en visering faktiskt är nödvändig trots direktivets bestämmelser, även om man har 
beviljats permanent uppehållstillstånd som familjemedlem till en EU-medborgare.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 10 mars 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 26 september 2008

Framställaren hävdar att den franska ambassaden och många andra EU-medlemsstaters 
ambassader kräver att tredjelandsmedborgare som är familjemedlemmar till EU-medborgare
måste ha inresevisum trots att de innehar ett permanent uppehållskort. Han klagar även över 
att det i genomsnitt tar åtta veckor från inlämnandet av viseringsansökan till dess att man får 
en tid.

Enligt direktiv 2004/38/EG har familjemedlemmar rätt att följa med eller ansluta sig till en 
unionsmedborgare i en annan medlemsstat än den medlemsstat som unionsmedborgaren är 
medborgare i. Denna rättighet följer av deras familjeanknytning till EU-medborgaren.

Enligt artikel 5.2 i direktivet får medlemsstaterna kräva att familjemedlemmar som är 
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tredjelandsmedborgare ska ha inresevisum i enlighet med förordning (EG) nr 539/2001 eller i 
förekommande fall med nationell lag när unionsmedborgare utövar sin rätt att flytta och 
bosätta sig fritt inom deras territorium.

I artikel 5.2 i direktivet fastställs att familjemedlemmar, som är tredjelandsmedborgare och 
som följer med eller ansluter sig till en unionsmedborgare i en annan medlemsstat än den som 
unionsmedborgaren är medborgare i, är undantagna från viseringskravet om de innehar ett
giltigt uppehållskort enligt artikel 10 i direktivet.

Uppehållskort enligt artikel 10 i direktivet utfärdas till tredjelandsmedborgare som är 
familjemedlemmar till unionsmedborgare för att intyga att de har rätt att vistas i den 
mottagande medlemsstaten längre än tre månader.

Enligt artikel 16.2 i direktivet har familjemedlemmar som är tredjelandsmedborgare och 
lagligt har uppehållit sig tillsammans med unionsmedborgaren i den mottagande 
medlemsstaten under en oavbruten femårsperiod permanent uppehållsrätt där. Denna rätt 
intygas genom ett permanent uppehållskort, som utfärdas enligt artikel 20 i direktivet.

Med tanke på att innehavare av ett permanent uppehållskort undantas från viseringskravet
enligt artikel 5.2 i direktivet anser kommissionen att innehavare av ett permanent 
uppehållskort enligt artikel 20 i direktivet a fortiori också ska undantas från viseringskravet.

För att uppfylla bestämmelserna i direktiv 2004/38/EG införde Frankrike den ändrade 
”kodexen för utlänningars inresa och vistelse samt asylrätt” (Code de l’entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d’asile).

I artikel R121-1 i kodexen införlivas artikel 5.2 i direktivet korrekt genom att det föreskrivs 
att familjemedlemmar som är tredjelandsmedborgare ska undantas från viseringskravet om de
innehar en handling som styrker deras familjeanknytning till en EU-medborgare. Det 
permanenta uppehållskortet utgör en sådan handling. Vägran att godta ett permanent 
uppehållskort förefaller vara ett isolerat fall av felaktig tillämpning av gemenskapsreglerna av 
de franska myndigheterna.

När det gäller viseringsförfarandet ska medlemsstaterna ge familjemedlemmar som är 
tredjelandsmedborgare all den hjälp de behöver för att få nödvändiga viseringar. Viseringarna 
ska utfärdas gratis så snart som möjligt på grundval av ett påskyndat förfarande.

Ett system där det tar åtta veckor att få tid för ett möte förefaller strida mot medlemsstaternas 
skyldighet att ge de sökande all den hjälp de behöver för att få viseringar och utfärda dem så 
snart som möjligt på grundval av ett påskyndat förfarande.


