
CM\784447FI.doc PE426.894v01-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Vetoomusvaliokunta

15.5.2009

ILMOITUS JÄSENILLE

Aihe: Vetoomus nro 1442/2008, CB, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, ja 
100 allekirjoittanutta, Yhdistyneen kuningaskunnan oleskelulupien myöntämistä 
koskevien menettelyjen pituuden aiheuttamista kielteisistä vaikutuksista

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä valittaa niiden Yhdistyneen kuningaskunnan menettelyjen pituudesta, 
jotka koskevat oleskeluluvan myöntämistä EU:n ja ETA-alueen kansalaisten puolisoille. 
Vetoomuksen esittäjä joutui kertomansa mukaan odottamaan oleskelulupakorttia kahdeksan 
kuukautta. Vetoomuksen esittäjä toteaa, että menettelyn pituus aiheutti hänelle merkittäviä 
haittoja, koska hän ei voinut hakea työtä tai poistua Yhdistyneestä kuningaskunnasta, sillä 
hakemuksen mukana toimitetut henkilöasiakirjat olivat Yhdistyneen kuningaskunnan 
viranomaisten hallussa oleskelulupakortin toimittamiseen saakka. Vetoomuksen esittäjä 
väittää, etteivät Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset noudata EU:n asiaa koskevaa 
lainsäädäntöä, ja pyytää Euroopan parlamenttia tutkimaan asiaa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 10. maaliskuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 15. toukokuuta 2009

Komission huomautukset

EY:n perustamissopimuksen 18 artiklassa määrätään, että jokaisella unionin kansalaisella on 
oikeus vapaasti liikkua ja oleskella jäsenvaltioiden alueella, jollei tässä sopimuksessa 
määrätyistä tai sen soveltamisesta annetuissa säännöksissä säädetyistä rajoituksista ja ehdoista 
muuta johdu. Asiaa koskevat rajoitukset ja ehdot sisältyvät Euroopan unionin kansalaisten ja 
heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 
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annettuun direktiiviin 2004/38/EY1.

Direktiivin 8 artiklan 2 kohdan mukaan EU:n kansalaisten oleskeluoikeus osoitetaan 
myöntämällä rekisteröintitodistus, joka on annettava välittömästi. Direktiivin 16 artiklan 
2 kohdan mukaan EU:n kansalaisten pysyvä oleskeluoikeus osoitetaan myöntämällä todistus 
pysyvästä oleskeluoikeudesta, joka olisi annettava mahdollisimman nopeasti.

Direktiivin 10 artiklan 1 kohdan mukaan sellaisten unionin kansalaisen perheenjäsenten 
oleskeluoikeus, jotka eivät ole minkään jäsenvaltion kansalaisia, on osoitettava myöntämällä 
heille viimeistään kuuden kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä asiakirja "Unionin
kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti". Todistus oleskelukorttia koskevan hakemuksen 
jättämisestä on annettava välittömästi. Direktiivin 20 artiklan 1 kohdan mukaan sellaisten 
unionin kansalaisen perheenjäsenten oleskeluoikeus, jotka eivät ole minkään jäsenvaltion 
kansalaisia, on osoitettava myöntämällä heille pysyvä oleskelulupa viimeistään kuuden 
kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä.

Noudattaakseen direktiivin 2004/38/EY määräyksiä Yhdistynyt kuningaskunta laati Euroopan 
talousaluetta koskevat vuoden 2006 maahanmuuttosäännökset. Edellä mainittu yhteisön 
lainsäädäntö on asianmukaisesti ja täysimääräisesti siirretty osaksi vuoden 2006 
maahanmuuttosäännöksiä.

Viivytykset oleskelulupa-asiakirjojen myöntämisessä ovat yhteisön lainsäädännön vastaisia,
kuten Euroopan yhteisöjen tuomioistuin vahvisti tuomitessaan Espanjan, joka ei asiassa 
C-157/03 (komissio vastaan Espanja)2 kyennyt päättämään soveltamisesta kuuden kuukauden 
määräaikaan mennessä.

Yhdistyneen kuningaskunnan rajavalvontaviraston virallisen verkkosivuston3 mukaan maan 
viranomaiset käsittelivät maaliskuussa 2009 kirjallisia hakemuksia rekisteröintitodistuksista, 
jotka oli postitettu ennen huhtikuuta 2008, sekä kirjallisia hakemuksia oleskelulupaa, pysyvää 
oleskelulupaa ja pysyviä oleskelutodistuksia varten, jotka on postitettu ennen 
helmikuuta 2008.

Matkustusasiakirjojen pidättämisen suhteen on todettava, että asiassa sovellettavassa yhteisön 
lainsäädännössä oleskeluluvan hakemisen yhteydessä toimitettavista asiakirjoista todetaan, 
että direktiivin 8 artiklan 3 kohdan a alakohdassa, 8 artiklan 5 kohdan a alakohdassa sekä 
10 artiklan 2 kohdan a alakohdassa mahdollistetaan se, että Yhdistynyt kuningaskunta vaatii 
voimassa olevan matkustusasiakirjan esittämistä oleskeluluvan hakemisen yhteydessä. Siinä 
ei säädetä esitettyjen asiakirjojen alkuperäiskappaleiden pidättämistä oleskelutodistuksen/ tai 
-luvan myöntämistä koskevan päätöksen tekemiseen saakka.

Jäsenvaltioilla on oikeus tarkistaa, että matkustusasiakirjat ovat aitoja; kuitenkin sellainen 
hallinnollinen käytäntö, jossa matkustusasiakirjat pidätetään siihen asti, kunnes päätös 
oleskelulupahakemuksesta on tehty, on perusteeton este EU:n kansalaisten ja heidän 
perheidensä oikeudelle liikkua ja asettautua vapaasti. Se on myös direktiivin vastainen, sillä 
kyseisiä matkustusasiakirjoja tarvitaan 4 artiklan 1 kohdan ja 5 artiklan 1 kohdan mukaan 

                                               
1 EYVL L 158, 30.4.2004, s. 77.
2 Asiassa komissio vastaan Espanja 14. huhtikuuta 2005 annettu tuomio, Kok. 2005, s. I-2911.
3 http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/applyingundereuropeanlaw
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toisen jäsenvaltion alueella tapahtuvan vapaan liikkumisen ja oleskelun harjoittamiseen. 

Komissio on lisäksi vastaanottanut yli 100 yksittäistä valitusta tästä asiasta. Siksi komissio 
otti 19. maaliskuuta 2009 yhteyttä Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisiin pyytäen heitä 
ilmoittamaan komissiolle kaikista toimista (lainsäädännölliset, hallinnolliset, organisatoriset ja 
henkilöstön lisäämiseen liittyvät), joihin ryhdytään, jotta valituksen esittäjille myönnetään 
pyydetyt oleskeluasiakirjat, kasaantuneet työt selvitetään mahdollisimman nopeasti sekä 
varmistetaan, että direktiivin 2004/38/EY mukaisia velvoitteita noudatetaan tulevaisuudessa 
ohjeellisen aikataulun kanssa. 

Vastausta odotetaan edelleen.


