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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om rapport om Unionsborgerskab 2010 - Afskaffelse af hindringerne for 
unionsborgernes rettigheder
(2011/2182(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sine tidligere beslutninger om resultatet af arbejdet i Udvalget for 
Andragender,

– der henviser til retten til at indgive andragender, der er nedfældet i artikel 227 i traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

– der henviser til anden del af TEUF med overskriften "Ikke-forskelsbehandling og 
unionsborgerskab" og til kapitel V i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder,

– der henviser til artikel 10 og 11 i traktaten om Den Europæiske Union,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. oktober 2010 med titlen "Rapport om 
unionsborgerskab 2010 - Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder" 
(KOM(2010)0603),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. oktober 2010 med titlen "På vej mod en 
akt for det indre marked - For en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne” 
(KOM(2010)0608),

– der henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 1612/68 af 15. oktober 1968 om 
arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Fællesskabet1,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om 
unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på 
medlemsstaternes område2 (direktivet om fri bevægelighed),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 
om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer3 (direktivet om erhvervsmæssige 
kvalifikationer),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. 
september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 
om koordinering af de sociale sikringsordninger4,

– der henviser til sin beslutning af 2. april 2009 om problemer og perspektiver i forbindelse 

                                               
1 EFT L 257 af 19.10.1968, s. 2. 
2 EUT L 158 af 30.4 2004, s. 77.
3 EUT L 255 af 30.9 2005, s. 22.
4 EUT L 284 af 30.10 2009, s. 1.
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med unionsborgerskabet1,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget for Andragender og udtalelser fra Udvalget om 
Konstitutionelle Anliggender, Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender, Udvalget om Det Indre marked og Forbrugerbeskyttelse og Kultur- og 
Uddannelsesudvalget (A7-0000/2011),

A. der henviser til, at unionsborgerne bl.a. har ret til at færdes og opholde sig frit på 
medlemsstaternes område, at de har valgret og er valgbare ved valg til Europa-Parlamentet 
og ved kommunale valg i den medlemsstat, hvor de har bopæl, at de har ret til konsulær 
beskyttelse hos en anden medlemsstats diplomatiske og konsulære myndigheder i 
tredjelande, og at de har ret til at indgive andragender til Europa-Parlamentet og til at 
henvende sig til Den Europæiske Ombudsmand samt til Unionens institutioner og 
rådgivende organer på et af traktaternes sprog2;

B. der henviser til, at Lissabontraktaten har forbedret begrebet unionsborgerskab og de deraf 
afledte rettigheder;

C. der henviser til, at der syv år efter, at direktivet om fri bevægelighed trådte i kraft, 
stadigvæk er mange problemer i forbindelse med dets gennemførelse; der henviser til, at 
de fleste klager drejer sig om retten til indrejse, retten til at tage ophold i mere end tre 
måneder, opholdstilladelsers gyldighed, bevarelse af retten til at tage ophold og retten til 
permanent ophold samt familiemedlemmers rettigheder;

D. der henviser til, at mange borgere overvurderer anvendelsesområdet for direktivet om fri 
bevægelighed, især når de søger om rettigheder til familiemedlemmer, der er 
tredjelandsstatsborgere, og finder det vanskeligt at forstå, at direktivet ikke gælder, når de 
har ophold i deres egen medlemsstat, hvilket er en åbenlys anomali;

E. der henviser til, at unionsborgere, der har deres sædvanlige opholdssted i Det Forenede 
Kongerige, og som søger om visse sociale sikringsydelser, skal gennemføre den såkaldte 
Right to Reside Test (test vedrørende retten til at tage ophold), og at der dermed pålægges 
ikke-britiske statsborgere yderligere betingelser;

F. der henviser til, at sagen med Frankrigs udvisning af romaer i 2010 var kontroversiel, ikke 
kun set i lyset af de grundlæggende rettigheder, men også set på baggrund af retten til fri 
bevægelighed og synspunktet om forskelsbehandling på grund af nationalitet, race og 
etnisk oprindelse;

G. der henviser til, at adskillige medlemsstater har besluttet at indføre eller fortsat at anvende 
overgangsbestemmelser, der begrænser rumænske og bulgarske statsborgeres adgang til 
arbejdsmarkederne i de omhandlede medlemsstater; der henviser til, at sådanne tiltag kan 
medføre udnyttelse af arbejdstagere, ulovligt arbejde og manglende adgang til sociale 
sikringsydelser;

                                               
1 EUT C 127E af 27.5.2010, s. 14.
2 Artikel 20, stk. 2, i TEUF.
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H. der henviser til, at par af samme køn støder på utallige vanskeligheder i forbindelse med 
flytning mellem Unionens medlemsstater, hvilket skyldes manglen på gensidig 
anerkendelse af partnerskabers status i Unionen;

I. der henviser til, at et stort antal anbringender har vist, at der er problemer i forbindelse 
med at få adgang til sociale sikringsydelser, og at det hovedsageligt drejer sig om 
manglende samarbejde fra nationale myndigheders side, ukorrekt anvendelse af princippet 
om sammenlægning, at der ikke gives korrekte oplysninger om de gældende regler, eller 
om byrdefuld forvaltning af sagerne;

J. der henviser til problemerne i forbindelse med ukorrekt anvendelse af direktiv 2005/36/EF 
om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (udligningsforanstaltninger, 
anmodning om yderligere dokumenter, ubegrundede negative afgørelser fra 
værtsmedlemsstatens side, unødige forsinkelser i behandlingen af ansøgninger, 
systematiske krav om bestemte sprogprøver), hvilket udgør en betydelig hindring for 
udøvelsen af borgernes rettigheder overalt i Unionen;

K. der henviser til, at forskelsbehandling på grund af nationalitet er blevet kraftigt fordømt af 
andragere i sagen med den tyske børne- og ungdomsforsorg (Jugendamt), som – ifølge de 
modtagne andragender – forskelsbehandler ikke-tyske ægtefæller i blandede ægteskaber;

1. glæder sig over rapporten om unionsborgerskab 2010, der har sat som mål at afskaffe 
hindringerne for unionsborgernes rettigheder, og over forslagene i rapporten; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at der så hurtigt som muligt fremsættes forslag om de 
lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger, som nævnes i 
rapporten, og at de vedtages, for således at sikre, at unionsborgernes rettigheder får 
virkning, og at medlemsstaterne afskaffer hindringerne for at gøre brug af disse 
rettigheder;

2. bemærker, at retten til at indgive andragender til Europa-Parlamentet, selv om den 
fremgår udtrykkeligt af traktaterne, hverken er tilstrækkeligt kendt eller anvendt, og 
opfordrer derfor til at oplyse borgerne bedre om retten til at indgive andragender, navnlig 
via Europa-Parlamentets kontorer i medlemsstaterne;

3. mener, at det europæiske borgerinitiativ, som træder i kraft fra 1. april 2012, er det første 
redskab til transnationalt deltagelsesdemokrati og giver borgerne mulighed for at engagere 
sig mere aktivt i udformningen af EU's politik og lovgivning; opfordrer til effektiv 
anvendelse af forordningen om borgerinitiativer og vil især opfordre EU-institutionerne 
og medlemsstaterne til at spille en aktiv rolle med hensyn til at oplyse borgerne om dette 
nye redskab;

4. opfordrer Kommissionen til i forbindelse med udarbejdelsen af sin årlige rapport om 
anvendelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder at fokusere 
ikke kun på anvendelsen af chartret, men også på EU-traktatens artikler vedrørende 
grundlæggende rettigheder og situationen for de grundlæggende rettigheder i Den 
Europæiske Union; opfordrer Kommissionen til i den rapport at medtage mere detaljerede 
oplysninger om de spørgsmål, som borgerne har rejst over for den, hvordan den har 
behandlet dem, og hvilke konkrete opfølgningsforanstaltninger den har truffet;
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5. opfordrer alle Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer til at sikre, at retten 
til aktindsigt som nedfældet i forordning (EF) nr. 1049/20011, som er en vigtig ret for 
unionsborgerne, sikres ved hjælp af forbedret gennemsigtighed og lettere og mere 
brugervenlig adgang til dokumenter og oplysninger for således at gøre det muligt for 
borgerne at deltage i beslutningsprocessen på tættere hold;

6. anerkender retten til oplysninger som en af demokratiets hjørnesten, og mener på den 
baggrund, at Kommissionen kunne give bedre adgang til oplysninger om undersøgelser og 
traktatbrudsprocedurer uden dermed at bringe formålet med undersøgelserne i fare, og at 
en tungtvejende offentlig interesse meget vel kan begrunde aktindsigt i disse sager, 
navnlig i sager, hvor grundlæggende rettigheder, menneskers sundhed og beskyttelse af 
miljøet mod en uoprettelig skade står på spil;

7. opfordrer Kommissionen til at sikre, at medlemsstaterne gennemfører og anvender 
direktivet om fri bevægelighed korrekt, og til i den forbindelse til fulde at udnytte sin 
beføjelse til at indlede traktatbrudsprocedurer; opfordrer medlemsstaterne til at fjerne 
eksisterende juridiske og praktiske hindringer for borgernes frie bevægelighed og til ikke 
at indføre byrdefulde uberettigede administrative procedurer, der begrænser anvendelsen 
af retten til fri bevægelighed; opfordrer endvidere Kommissionen til at optrappe sine 
bestræbelser på at øge bevidstheden om borgernes ret til fri bevægelighed og til at bistå 
dem i at gøre brug af denne ret, især når den nægtes dem eller indskrænkes;

8. opfordrer de medlemsstater, som har besluttet at indføre eller fortsat at anvende 
overgangsforanstaltninger, der begrænser rumænske og bulgarske statsborgeres adgang til 
arbejdsmarkederne i de pågældende medlemsstater2, til at revidere deres beslutning inden 
udgangen af 2011;

9. gentager sine tidligere opfordringer til medlemsstaterne om at sikre fri bevægelighed for 
alle unionsborgere og deres familier uden at forskelsbehandle nogen på grund af deres 
seksuelle orientering eller nationalitet3; gentager sin opfordring til medlemsstaterne til 
fuldt ud at anerkende rettighederne i henhold til artikel 2 og 3 i direktiv 2004/38/EF, der 
ikke kun tilkommer ægtefæller af forskelligt køn, men også den registrerede partner, det 
medlem af husstanden og den partner, som en unionsborger er i et behørigt attesteret, 
stabilt forhold med, herunder personer i par af samme køn, på grundlag af principperne 
om gensidig anerkendelse, ligestilling, ikkeforskelsbehandling, værdighed samt respekt 
for privat- og familieliv; opfordrer i den forbindelse Kommissionen til at sikre, at 
direktivet anvendes strikte, og i forbindelse hermed at benytte sig af analyser og 
konklusioner i rapporterne fra Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende 
Rettigheder, samt til at overvåge disse forhold;

10. opfordrer Kommissionen til at rette mere opmærksomhed mod og reagere mere præcist på 
det store antal andragender vedrørende gensidig anerkendelse af civilstandsdokumenter og 

                                               

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-
Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter, EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

2 Se bl.a. andragenderne 0810/2011 og 0900/2011.
3 Se bl.a. andragenderne 0155/2011 og 0381/2011.
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disse dokumenters virkning1, og understreger derfor, hvor vigtigt det er at gøre fremskridt 
så hurtigt som muligt hen imod sikring af gensidig anerkendelse af både ægteskab mellem 
partnere af samme køn og anerkendt partnerskab mellem to personer af samme køn eller 
to personer af forskelligt køn overalt i Unionen såvel som hen imod bekæmpelse af 
forskelsbehandling på grund af seksuel orientering eller parforholdets art (civilt 
partnerskab eller ægteskab); opfordrer endvidere Kommissionen til at fremsætte passende 
lovgivningsforslag som hastesager;

11. fremhæver, at masseudsendelser, ud over at udgøre en tilsidesættelse af de grundlæggende 
værdier og principper, som Den Europæiske Union er bygget på, udgør en overtrædelse af 
direktivet om fri bevægelighed; minder om, at indskrænkninger i retten til at færdes og 
opholde sig frit under henvisning til den offentlige orden eller sikkerhed ifølge direktivet 
om fri bevægelighed udelukkende kan begrundes i vedkommendes personlige adfærd, i 
hvilken forbindelse der ikke må ske forskelsbehandling på grund af etnisk eller national 
oprindelse, og at mangel på økonomiske midler ikke kan anvendes som begrundelse for 
automatisk udsendelse af unionsborgere (direktivets betragtning 16 og artikel 14). 

12. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at fjerne politikker, der enten direkte eller 
indirekte forskelsbehandler romaer og andre mindretalsgrupper på grund af race og etnisk 
oprindelse, og opfordrer ligeledes medlemsstaterne til at ophøre med enhver form for 
forfølgelse, udsættelse og udsendelse; opfordrer samtlige medlemsstater og Unionen til at 
påtage sig et fælles ansvar for at fremme integrationen af romaer, jf. Europa-Parlamentets 
beslutning af 9. marts 2011 om EU's strategi for integration af romaer2 og "En EU-ramme 
for de nationale strategier for romaernes integration frem til 2020"3, og til at fremme og 
beskytte deres grundlæggende rettigheder;

13. opfordrer Kommissionen til at knytte inklusionsprioriteringerne sammen med et sæt klare 
mål, herunder beskyttelse af borgere mod forskelsbehandling på alle livets områder og 
fremme af en social dialog mellem romaer og ikke-romaer med det sigte at bekæmpe 
racisme og fremmedhad; opfordrer Kommissionen i dens egenskab af traktaternes vogter 
til at sikre, at den relevante lovgivning anvendes til fulde, og at der indføres passende 
sanktioner ved racistisk motiverede forbrydelser4;

14. opfordrer Kommissionen til at overvåge, at medlemsstaterne anvender forordningerne om 
koordinering af de sociale sikringsordninger korrekt, og i den forbindelse især fokusere på 
de nye aspekter, der blev indført med forordningerne (EF) nr. 883/2002 og 987/2009, som 
trådte i kraft den 1. maj 2010;

15. er bekymret over, at mange andragere af de britiske myndigheder blev pålagt at aflægge 
den såkaldte Right to Reside Test for at få adgang til sociale boliger eller andre ydelser, 
f.eks. støtte til arbejdssøgende5; gør især opmærksom på, at dette krav udgør en indirekte 
forskelsbehandling på grund af nationalitet og således er en overtrædelse af artikel 4 i 
forordning (EF) nr. 883/2004; opfordrer Det Forenede Kongerige til at bringe dets 

                                               
1 Se bl.a. andragende 0632/2008.
2 P7_TA(2011)0092.
3 KOM(2011)0173.
4 Se bl.a. andragenderne 1351/2008, 0945/2010 og 1300/2010.
5 Se bl.a. andragenderne 0401/2009 og 1119/2009.



PE473.706v02-00 8/13 PR\882990DA.doc

DA

lovgivning i tråd med EU-retten;

16. opfordrer Det Forenede Kongerige til at efterleve Den Europæiske Unions Domstols 
afgørelser vedrørende eksport af kontantydelser ved sygdom1 og til ikke at anvende dets 
såkaldte Past Presence Test (prøvning af tidligere ophold), når andre relevante 
omstændigheder kan anvendes til at fastslå, at der består en reel forbindelse til Det 
Forenede Kongeriges sociale sikringssystem;

17. er af den opfattelse, at et moderniseret direktiv om erhvervsmæssige kvalifikationer bør 
fokusere på at strømline de informationskilder, der i øjeblikket er til rådighed for 
erhvervsuddannede, og sikre koordinering med portalen "Dit Europa";

18. opfordrer indtrængende de medlemsstater, der endnu ikke har indført det system af 
udligningsforanstaltninger, der kræves i medfør af artikel 10 i direktivet om 
erhvervsmæssige kvalifikationer, til at gøre dette inden for rammerne af den generelle 
ordning, idet det tilsyneladende skaber forskelsbehandling på grund af nationalitet, hvis de 
ikke gør dette; fremhæver i den forbindelse, at borgere i medlemsstater, der blev medlem 
af Unionen i 2004 og 2007, navnlig borgere med uddannelser inden for sundhedssektoren 
(læger, jordemødre og sygeplejersker) har rapporteret om problemer med anerkendelse af 
deres kvalifikationer eller af rettigheder, de har opnået i en anden medlemsstat end deres 
egen2;

19. minder om, at et af de ældste udestående andragender vedrører den forskelsbehandling, 
som lektorer i fremmedsprog ("lettori") er blevet udsat for på adskillige italienske 
universiteter3; opfordrer Kommissionen til at foretage yderligere undersøgelse af den 
såkaldte Gelmini-reform, der trådte i kraft i december 2010; opfordrer de italienske 
myndigheder og de omhandlede universiteter til at løse problemerne i denne sag som en 
hastesag; 

20. minder om, at forordning (EF) nr. 2201/20034 fastlægger princippet om, at børn bør kunne 
bevare deres forhold til begge forældre efter forældrenes separation, selv om de bor i 
forskellige medlemsstater; fremhæver, at medlemsstaterne på trods af, at indførelse og 
anvendelse af væsentlige regler om adgangsrettigheder på nuværende tidspunkt hører 
under medlemsstaternes kompetence, skal overholde EU-retten i forbindelse med 
udøvelsen af deres beføjelser, navnlig traktatens bestemmelser om alle unionsborgeres ret 
til at færdes og opholde sig frit i en anden medlemsstat5;

21. gør endnu engang opmærksom på de problemer, som de unionsborgere har, der besluttede 
at gøre brug af deres etableringsret i medfør af artikel 49 i TEUF og lovligt købte 
ejendomme i Spanien, som efterfølgende blev gjort ulovlige uden behørig rettergang og 
uden rimelig godtgørelse; opfordrer indtrængende de spanske myndigheder til at foretage 
en grundig revision af den måde, Ley de Costas (kystloven) anvendes på, med henblik på 

                                               
1 Sag C-299/05 af 18. oktober 2007 og den nyere sag C-503/09 af 21. juli 2011.
2 Se bl.a. andragende 112/2009.
3 Se bl.a. andragenderne 511/1998 og 698/1998.
4 Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og 
fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 1347/2000, EUT L 338 af 23.12.2003, s. 1.
5 Se bl.a. andragende 1614/2009. 
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at undgå at påvirke private grundejeres rettigheder; 

22. minder om, at Udvalget for Andragender prioriterer særligt højt, at der findes en løsning 
på de langvarige problemer med ejendomme i lande som Spanien, Cypern og Bulgarien;
påpeger, at unionsborgere, såvel statsborgere som ikke-statsborgere, har haft en række 
alvorlige problemer med ejendomshandler og bankgarantier og krænkelse af 
ejendomsrettigheder, hvilket har medvirket til manglende tillid til det 
grænseoverskridende ejendomsmarked og til Europas økonomiske problemer; opfordrer 
på grundlag af de konklusioner, som en række eksperter inden for formueret og 
medlemmerne af Udvalget for Andragender har draget, til, at Unionens principper om 
forbrugerbeskyttelse og fri bevægelighed udvides til også at dække ejendomsområdet, og 
gentager sin opfordring til, at retten til lovligt erhvervede ejendomme respekteres til fulde;

23. er af den opfattelse, at etableringen af kvikskranken for borgerne, "Dit Europa", er af stor 
betydning for borgere, der søger rådgivning eller ønsker at udnytte deres klagemuligheder;
anerkender, at de problemløsningsnetværk, som Kommissionen har etableret, er vigtige 
partnere i forbindelse med behandling af klager over forhold på det indre marked, der ikke 
fungerer; opfordrer Kommissionen til at fremme disse online og tilgængelige tjenester på 
en mere aktiv måde ved at inddrage eksisterende hjælpetjenester og 
problemløsningstjenester på EU-niveau;

24. opfordrer Kommissionen til at samarbejde med Udvalget for Andragender om at 
udarbejde en ny rapport om unionsborgerskabet i 2013;

25. glæder sig over Kommissionens forslag om at udnævne 2013 til europæisk år for 
unionsborgerskab, hvilket vil markere 20-året for indførelsen af unionsborgerskabet og 
øge bevidstheden om de rettigheder, der er knyttet til unionsborgerskabet; opfordrer 
Kommissionen til at benytte sig af denne mulighed til at styrke sine bestræbelser på at 
beskytte og fremme borgernes rettigheder;

26. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Den 
Europæiske Ombudsmand samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

"Rapport om unionsborgerskab 2010 – Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes 
rettigheder"1 blev offentliggjort af Kommissionen i oktober 2010. På baggrund af forslaget i 
Europa-Parlamentets betænkning om "Unionsborgerskabets problemer og perspektiver" af 20. 
marts 20092 foretog Kommissionen en høring af civilsamfundet og udarbejdede en oversigt 
over de vigtigste hindringer, som borgerne står over for i forbindelse med udøvelsen af deres 
rettigheder på tværs af grænserne. 

Rapporten om unionsborgerskab 2010 er også mere omfattende end sine forgængere, som i 
det væsentlige indeholdt en kort beskrivelse af de vigtigste udviklinger med hensyn til 
unionsborgerskabet i den relevante treårsperiode som krævet i henhold til artikel 25 i TEUF. I 
rapporten identificeres 25 hindringer, som borgerne står over for i forskellige sammenhænge 
(som privatpersoner, forbrugere, bosatte, studerende, turister, arbejdstagere eller politiske 
aktører), og fremsætter løsningsforslag til, hvordan de kan overvindes.

I dette udkast til betænkning undersøges de af Kommissionen foreslåede tiltag nærmere i lyset 
af de andragender, Udvalget for Andragender har modtaget i den omhandlede periode 2008-
2011, hvilket har gjort det muligt at tage den seneste udvikling i betragtning. Der er i dette 
øjemed foretaget en analyse af over 300 relevante andragender.

Andragender giver direkte feedback fra borgerne om gennemførelsen af forskellige politikker 
og giver et billede af, hvor tilfredse borgerne er med EU. Andragere overværer udvalgsmøder 
og får lejlighed til at indgå i en gennemsigtig, direkte dialog med medlemmer af Europa-
Parlamentet.

Der er i de seneste år registreret et stigende antal andragender angående problemer, som EU-
borgerne støder på i forbindelse med udøvelsen af deres ret til fri bevægelighed. Statistikkerne 
i årsrapporterne fra Udvalget for Andragender viser, at ca. 25 % af alle andragender drejer sig 
om spørgsmål om fri bevægelighed.

EU-Domstolens retspraksis har givet EU-borgerskabet øget substans og sat den fri 
bevægelighed i forgrunden som den grundlæggende ret, der fører til en lang række andre 
vigtige rettigheder. Den fri bevægelighed er en af EU’s mest værdsatte bedrifter. I en nylig 
Eurobarometer-undersøgelse konstateres det, at den mest velkendte rettighed for EU-borgerne 
fortsat er retten til fri bevægelighed og ophold, som 88 % af borgerne kan nikke genkendende 
til3.

Ikke desto mindre er den fri bevægelighed for personer den mindst udviklede af de fire 
friheder, som traktaterne indeholder (fri bevægelighed for hhv. varer, kapital, tjenesteydelser 
og personer). Selv om der er blevet gjort betydelige fremskridt på området efter 
ikrafttrædelsen af direktivet om unionsborgerskab4, vidner talrige andragender om, at der 
stadig er mange problemer i forbindelse med gennemførelsen af direktivet. 
                                               
1 KOM(2010)0603.
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-
0204&language=EN&ring=A6-2009-0182.
3 Eurobarometer, European Union citizenship – analytical report, (Flash EB Series nr. 294, oktober 2010).
4 Direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes område (EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77).
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Visse medlemsstater anerkender ikke tredjelandsfamiliemedlemmers rettigheder fuldt ud. 
Mange andragender har f.eks. vist, at Det Forenede Kongerige ikke har givet 
familiemedlemmer fra ikke-EU-lande indrejsetilladelse uden visum, selv om de havde 
opholdskort udstedt af en anden medlemsstat. De britiske myndigheder anmodede om 
urimeligt mange dokumenter, behandlede ansøgninger i urimeligt lang tid og tilbageholdt de 
originale dokumenter. Efter at Kommissionen har grebet ind på baggrund af et stort antal 
klager og andragender, er der blevet taget skridt til visse forbedringer i den administrative 
praksis. 

Visse lande har udstedt opholdskort med begrænset gyldighed (i strid med artikel 11, stk. 1) 
eller tilsidesat princippet om ”ligebehandling” (jf. artikel 24) ved at behandle EU-borgere, der 
opholder sig på deres område som omhandlet i direktivet, mindre gunstigt end deres egne 
statsborgere.

I Sverige kan afgørelser om afslag på ansøgninger om opholdskort ikke appelleres, og 
borgerne afskæres således fra den grundlæggende ret til klageadgang. Nederlandske 
statsborgere, der bor i udlandet, har problemer med at få deres rejsedokumenter fornyet. 

Borgerne har ofte problemer med at få ret til socialsikringsydelser, navnlig fordi den relevante 
lovgivning er kompleks, svær at forstå og til tider bliver anvendt forkert af de relevante 
myndigheder. Det sker ofte, at de ikke udfylder de rigtige formularer eller ikke overholder 
fristerne for fremlæggelse af den relevante dokumentation, fordi de ikke er blevet ordentligt 
informeret eller ikke har skaffet de nødvendige vejledninger, inden de forlod deres hjemlande. 

Der er indgivet adskillige andragender af britiske borgere bosiddende i et andet EU-land 
angående britiske myndigheders afslag på at give dem ydelser som invaliditetsydelse, 
plejetilskud og omsorgstillæg, selv om EU-Domstolen har fastslået, at de er kontantydelser 
ved sygdom, der kan eksporteres1. 

En sag indbragt af en andrager2 har også ført til en anmodning om præjudiciel afgørelse, der 
førte til en banebrydende dom fra EU-Domstolen (sag C-503/09) afsagt i juli 2011. Det 
fastslås i dommen, at der kun kan kræves en sådan prøvning af tidligere ophold, hvis der ikke 
foreligger en anden reel forbindelse til Det Forenede Kongeriges socialsikringssystem. 

Domstolen lagde stor vægt på begrebet unionsborgerskab og de hertil knyttede rettigheder. 
Den understregede, at det ville være uforeneligt med de rettigheder, der er knyttet til 
unionsborgerskabet, hvis borgerne i den medlemsstat, hvor de er statsborgere, fik en mindre 
gunstig behandling end den, de ville få, hvis de ikke havde gjort brug af de muligheder, 
traktaterne giver.

Udvalget for Andragender har givet sin fulde støtte til andragendet, siden det modtog det i 
2008, og har indledt en konstruktiv dialog de kompetente britiske myndigheder og 
Kommissionen om problemet. I november 2009 fik andrageren og hendes familie mulighed 
for at overvære et udvalgsmøde og redegøre for hendes sag foran udvalgets medlemmer og 
repræsentanter for Kommissionen. 

                                               
1 Sag C-299/05 af 18.10.2007.
2 Andragende 0876/2008 af Lucy Jane Marie Stewart, britisk statsborger, om hendes ret til 
uarbejdsdygtighedspension, når hun er bosiddende i en anden EU-medlemsstat end den, hun er statsborger i.
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De britiske bestemmelser henviser ikke til det forhold, at en tidligere arbejdstager, hvis barn 
er under uddannelse, har ret til ophold i Det Forenede Kongerige i medfør af EU-retten. Som 
følge heraf vil en gruppe personer med største sandsynlighed uretmæssigt blive nægtet ydelser 
med den begrundelse, at de ikke har ret til ophold. Bestemmelserne beskæftiger sig heller ikke 
med de i artikel 18 i TEUF indeholdte rettigheder. Det er et kompliceret område, men det 
fremgår klart af EU-Domstolens domme, at en person, som tidligere har haft ret til ophold i en 
medlemsstat, bør behandles på samme måde som en statsborger i den pågældende 
medlemsstat for så vidt angår adgang til ydelser. 

Der er også andragere, der har berettet om problemer i forbindelse med anerkendelse af deres 
eksamensbeviser eller kvalifikationer og til tider om dårlig gennemførelse eller anvendelse af 
direktiv 2005/36/EF1.

De kompetente myndigheder synes ikke at være særlig bekendt med den adfærdskodeks, der 
er udarbejdet for anvendelsen af direktiv 2005/36/EF, eller at overholde den. Myndighederne 
har i visse tilfælde anmodet ansøgerne om at fremlægge yderligere dokumenter end dem, der 
er nævnt i bilagene, eller pålagt dem uforholdsmæssigt omfattende sprogprøver. Der er i 
adskillige lande blevet klaget over forsinkelser med gennemførelsen af direktivet.
Farmaceuter, der har erhvervet deres kvalifikationer i en anden medlemsstat, har klaget over 
at være blevet nægtet adgang til at drive nye apoteker i Det Forenede Kongerige på grund af 
en restriktiv fortolkning af direktivets artikel 21, stk. 4. Sagen er blevet afsluttet med succes i 
anden halvdel af 2011.

Det meget store antal kompetente myndigheder på nationalt eller lokalt plan skaber forvirring 
om, hvilket organ andragerne bør henvende sig til. Langvarige procedurer og bureaukrati kan 
også virke afskrækkende.

Der er ved adskillige lejligheder blevet afsløret åbenlys forskelsbehandling på grund af 
nationalitet i sager om fremmedsprogslærere ("lettori") i Italien, som i årtier har kæmpet mod 
forskelsbehandling med hensyn til uopsigelighed, karrieremuligheder, pension og social 
sikring.

Der er andragere, der har påpeget problemer med hindringer for handicappede, der forsøger at 
udøve deres ret til fri bevægelighed, såsom mangel på passende transportfaciliteter.

Der er blevet afsløret problemer inden for familieretten, navnlig angående forældremyndighed 
i forbindelse med skilsmisse eller anerkendelse af partnerskaber, der er registreret i en anden 
medlemsstat.

For så vidt angår grænseoverskridende skilsmisser har andragerne navnlig klaget over de 
kolossale omkostninger, der er forbundet hermed, langvarige procedurer og utilstrækkelige 
oplysninger om lovvalgs- og kompetencereglerne. 

Flere andragender giver eksempler på problemer omkring manglende anerkendelse af 
civilstandsdokumenter. Procedurerne for anerkendelse af sådanne dokumenter kan være 
ekstremt tidskrævende og forbundet med mange omkostninger, især i forbindelse med 
oversættelse eller bekræftelse af ægthed. Nogle andragere har berettet om problemer med 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.
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hensyn til den sproglige omskrivning af deres navn i henhold til kulturen i det land, de er 
flyttet til. Andre har klaget over de vanskeligheder, de er stødt på i forsøget på at få registreret 
deres nyfødte børn i deres nye bopælsstat. Det er blevet afsløret, at de polske myndigheder 
har nægtet at udstede civilstandsattester til to personer af samme køn, som agtede at indgå 
registreret partnerskab eller ægteskab i en anden medlemsstat.

En række andragender har allerede verseret i adskillige år og kræver en løsning på problemer 
vedrørende gensidig anerkendelse af ægteskaber og registrerede partnerskaber mellem to 
personer af samme køn, hvilket skaber forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og 
overtrædelse af flere af unionsborgernes grundlæggende rettigheder. 

Masseudvisninger på grund af etnisk eller national oprindelse er blevet kritiseret kraftigt, og 
man har især peget på manglen på nationale strategier for integration af romaer som en af 
årsagerne til problemet. 

Rapporten fokuserer på betydningen af uformelle problemløsningsnetværk (Solvit, webstedet 
“Dit Europa”) og en styrket kommunikationspolitik, der skal sikre, at borgerne kan drage fuld 
fordel af deres rettigheder i henhold til traktaterne.

Selv om borgernes rettigheder fremgår klart af EU-lovgivningen, bliver de ikke altid 
respekteret i praksis. Mange mennesker føler sig derfor desillusioneret i forhold til det 
europæiske projekt. Udvalget for Andragender forsøger at løse problemerne ved at sætte 
borgerne i centrum for sin virksomhed. Ved hjælp af sin politiske indflydelse indgår det i en 
direkte dialog med de berørte nationale eller regionale myndigheder i medlemsstaterne og 
forsøger at finde hurtige, udenretslige løsninger på de rejste problemer. Når der hævdes at 
være sket alvorlige overtrædelser af EU-retten, som EU-Domstolen bør kigge nærmere på, 
arbejder PETI-Udvalget tæt sammen med Kommissionen med henblik på at få indledt en 
traktatbrudssag. Borgernes rettigheder bliver således hele tiden fremmet og sikret gennem 
proceduren for andragender.


