
PR\882990SV.doc PE473.706v02-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för framställningar

2011/2182(INI)

10.11.2011

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om rapporten om EU-medborgarskapet 2010: Att undanröja hindren för 
EU-medborgarnas möjligheter att utöva sina rättigheter
(2011/2182(INI))

Utskottet för framställningar

Föredragande: Adina-Ioana Vălean



PE473.706v02-00 2/13 PR\882990SV.doc

SV

PR_INI

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION ............................................3

MOTIVERING ....................................................................................................................10



PR\882990SV.doc 3/13 PE473.706v02-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om rapporten om EU-medborgarskapet 2010: Att undanröja hindren för 
EU-medborgarnas möjligheter att utöva sina rättigheter
(2011/2182(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om överläggningarna i utskottet för 
framställningar,

– med beaktande av rätten att göra framställningar, vilken fastslås i artikel 227 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

– med beaktande av andra delen i EUF-fördraget, som bär rubriken ”Icke-diskriminering 
och unionsmedborgarskap”, och av avdelning V i stadgan om de grundläggande 
rättigheterna,

– med beaktande av artiklarna 10 och 11 i fördraget om Europeiska unionen,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 oktober 2010 med titeln 
”Rapport om EU-medborgarskapet 2010: Att undanröja hindren för EU-medborgarnas 
möjligheter att utöva sina rättigheter” (KOM(2010)0603),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 oktober 2010 med titeln ”På väg 
mot en inremarknadsakt – Att skapa en verkligt konkurrenskraftig social 
marknadsekonomi” (KOM(2010)0608),

– med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1612/68 om arbetskraftens fria rörlighet 
inom gemenskapen1,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG om 
unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig 
inom medlemsstaternas territorier2 (nedan kallat direktivet om fri rörlighet),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 
7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer3 (nedan kallat 
kvalifikationsdirektivet),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 
16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om 
samordning av de sociala trygghetssystemen4,

– med beaktande av sin resolution av den 2 april 2009 om problemen med och 
framtidsutsikterna för unionsmedborgarskapet1,

                                               
1 EGT L 257, 19.10.1968, s. 2. 
2 EUT L 158, 30.4.2004, s. 77.
3 EUT L 255, 30.9.2005, s. 22.
4 EUT L 284, 30.10.2009, s. 1.
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– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för framställningar och yttrandena från 
utskottet för konstitutionella frågor, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor, utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och 
utskottet för kultur och utbildning (A7-.../2011), och av följande skäl:

A. Unionsmedborgarna har bland annat rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom 
medlemsstaternas territorier, rösträtt och rätt att kandidera i val till Europaparlamentet och 
i kommunala val i den medlemsstat där de är bosatta, rätt till konsulärt skydd av en annan 
medlemsstats diplomatiska eller konsulära myndigheter i ett tredjeland samt rätt att göra 
framställningar till Europaparlamentet och vända sig till Europeiska ombudsmannen 
respektive unionens institutioner och rådgivande organ på något av fördragens språk2.

B. I Lissabonfördraget har begreppet unionsmedborgarskap och de rättigheter som härrör 
från detta utökats.

C. Sju år efter det att direktivet om fri rörlighet trätt i kraft finns det fortfarande alltför många 
problem kvar när det gäller genomförandet av direktivet. De flesta klagomålen rör rätten 
till inresa, uppehållsrätt för längre tid än tre månader, giltigheten för uppehållstillstånd, 
bibehållen uppehållsrätt, permanent uppehållsrätt och familjemedlemmars rättigheter.

D. Många medborgare överskattar räckvidden för direktivet om fri rörlighet, särskilt när de 
åberopar rättigheter för familjemedlemmar som är tredjelandsmedborgare, och finner det 
svårt att förstå att direktivet inte är tillämpligt när de är bosatta i sin egen medlemsstat, 
vilket uppenbart är orimligt.

E. EU-medborgare som har hemvist i Förenade kungariket och som ansöker om vissa 
socialförsäkringsförmåner måste genomgå ett så kallat uppehållsrättstest, vilket innebär att 
personer som inte är brittiska medborgare måste uppfylla ytterligare krav.

F. Frågan om Frankrikes deportation av romer under 2010 var kontroversiell inte enbart ur 
perspektivet grundläggande rättigheter, utan också ur synvinkeln om rätten till fri rörlighet 
och med avseende på diskriminering på grund av nationalitet, ras och etniskt ursprung.

G. Flera medlemsstater har beslutat att införa eller behålla övergångsbestämmelser som 
begränsar tillträdet till deras arbetsmarknader för rumäner och bulgarer. Sådana åtgärder 
kan leda till exploatering av arbetstagarna, olagligt arbete och bristande tillgång till 
socialförsäkringsförmåner.

H. Samkönade par stöter på många svårigheter när de flyttar mellan medlemsstater i EU, på 
grund av avsaknaden av ömsesidigt erkännande av den rättsliga ställningen för 
partnerskap mellan personer av samma kön i EU.

I. Ett stort antal framställningar har avslöjat problem med tillgången till 
socialförsäkringsförmåner, huvudsakligen gällande bristande samarbete från nationella 

                                                                                                                                                  
1 EUT C 137 E, 27.5.2010, s. 14.
2 Artikel 20.2 i EUF-fördraget.
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myndigheters sida, felaktig tillämpning av principen om sammanläggning, underlåtenhet 
att lämna korrekt information om tillämpliga regler samt omständlig handläggning av 
ärenden.

J. De problem som är kopplade till ett felaktigt genomförande av direktiv 2005/36/EG om 
erkännande av yrkeskvalifikationer (kompensationsåtgärder, krav på kompletterande 
handlingar, avslag utan grund från värdmedlemsstaten, otillbörliga dröjsmål i 
behandlingen av ansökningar, systematiska krav på särskilda språktest) utgör avsevärda 
hinder för utövandet av medborgarnas rättigheter i hela EU.

K. Diskriminering på grundval av nationalitet har kraftfullt fördömts av framställare i fallet 
med den tyska barnavårdsnämnden Jugendamt, som enligt de mottagna framställningarna 
diskriminerar den icke-tyska parten i blandäktenskap.

1. Europaparlamentet välkomnar rapporten om EU-medborgarskapet 2010, där målet att 
undanröja hindren för EU-medborgarnas möjligheter att utöva sina rättigheter fastställs, 
och ser positivt på förslagen i rapporten. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till 
att de lagstiftningsåtgärder och andra typer av åtgärder som anges i rapporten läggs fram 
så snart som möjligt och godkänns, så att EU-medborgarnas rättigheter blir verkningsfulla 
och medlemsstaterna avlägsnar de hinder som står i vägen för utövandet av dessa 
rättigheter.

2. Fastän rätten att göra framställningar till Europaparlamentet uttryckligen anges i fördragen 
är denna möjlighet inte tillräckligt känd och utnyttjas för lite. Europaparlamentet begär 
därför att medborgarna ska få bättre information om rätten att göra framställningar, i 
synnerhet via parlamentets representationskontor i medlemsstaterna.

3. Europaparlamentet anser att det europeiska medborgarinitiativet, som kommer att börja 
tillämpas den 1 april 2012, utgör det första verktyget för deltagandedemokrati över 
gränserna och kommer att ge medborgarna möjlighet att engagera sig mer aktivt i 
utformningen av EU:s politik och lagstiftning. Parlamentet vill se en verkningsfull 
tillämpning av förordningen om medborgarinitiativet och uppmanar särskilt 
EU:s institutioner och medlemsstater att ta på sig en aktiv roll för att informera 
medborgarna om detta nya instrument.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid utarbetandet av sin årsrapport om 
tillämpningen av stadgan om de grundläggande rättigheterna inte bara fokusera på 
tillämpningen av stadgan, utan också på alla artiklar i EU-fördraget som rör 
grundläggande rättigheter och på situationen för de grundläggande rättigheterna i EU. 
Kommissionen uppmanas att i rapporten ta med utförligare information om frågor som 
medborgare tagit upp med kommissionen, hur den behandlade dessa frågor och vilka 
konkreta uppföljningsåtgärder den vidtog.

5. Europaparlamentet uppmanar alla unionens institutioner, organ och byråer att garantera 
rätten till tillgång till handlingar enligt förordning 1049/20011, som är en viktig rättighet 
för EU-medborgarna, genom att förbättra öppenheten och göra tillgången till handlingar 

                                               
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till 
Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar, EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.
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och information enkel och användarvänlig, så att beslutsprocessen kommer närmare 
medborgarna.

6. Rätten till information är en av hörnstenarna i demokratin, och Europaparlamentet anser 
att kommissionen kan ge större tillgång till information om utredningar och 
överträdelseärenden utan att äventyra syftet med utredningarna. Det överordnade 
allmänintresset kan mycket väl motivera att handlingar i sådana ärenden ska lämnas ut, 
särskilt i fall där grundläggande rättigheter, människors hälsa och skydd mot irreparabla 
skador på miljön kan stå på spel. 

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att medlemsstaterna införlivar och 
genomför direktivet om fri rörlighet korrekt och att till fullo utnyttja sin befogenhet att 
inleda överträdelseförfaranden. Medlemsstaterna uppmanas att avlägsna befintliga 
rättsliga och praktiska hinder för den fria rörligheten för medborgarna och att inte införa 
besvärliga, omotiverade administrativa förfaranden som inskränker tillämpningen av 
denna rättighet. Vidare uppmanas kommissionen att intensifiera sitt arbete med att öka 
medvetenheten om medborgarnas rätt till fri rörlighet och att hjälpa dem att utöva denna 
rättighet, särskilt när den förvägras dem eller begränsas.

8. Europaparlamentet uppmanar de medlemsstater som har beslutat att införa eller behålla 
övergångsbestämmelser som begränsar tillträdet till deras arbetsmarknader för rumäner 
och bulgarer1 att se över sina beslut före utgången av 2011.

9. Europaparlamentet upprepar sina tidigare uppmaningar till medlemsstaterna att garantera 
den fria rörligheten för alla EU-medborgare och deras familjemedlemmar, utan 
diskriminering på grund av sexuell läggning eller nationalitet2. Parlamentet upprepar sin 
uppmaning till medlemsstaterna att till fullo tillämpa de rättigheter som ges i artiklarna 2 
och 3 i direktiv 2004/38/EG inte bara för makar av olika kön utan också för en registrerad
partner, medlem av hushållet eller en partner med vilken en EU-medborgare har ett 
vederbörligen styrkt varaktigt förhållande, inklusive parter i samkönade par, på grundval 
av principerna om ömsesidigt erkännande, jämlikhet, icke-diskriminering, värdighet och 
respekt för privatlivet och familjelivet. I samband med detta uppmanas kommissionen att 
se till att direktivet tillämpas strikt, på grundval av analyser och slutsatser i rapporterna 
från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, och att övervaka dessa 
frågor.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ägna mer uppmärksamhet åt och svara 
mer exakt på de många framställningar som gjorts om ömsesidigt erkännande av 
civilståndshandlingar och deras verkan3. Det är viktigt att man så snart som möjligt gör 
framsteg i riktning mot ett ömsesidigt erkännande av samkönade äktenskap och 
samkönade respektive olikkönade erkända partnerskap i hela EU, och att man kommer till 
rätta med diskriminering på grund av sexuell läggning eller typ av förhållande (civilt 
partnerskap eller äktenskap). Parlamentet uppmanar vidare kommissionen att snarast 
lägga fram lämpliga lagstiftningsförslag.

                                               
1 Se bland annat framställningarna 0810/2011 och 0900/2011.
2 Se bland annat framställningarna 0155/2011 och 0381/2011.
3 Se bland annat framställning 0632/2008.
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11. Europaparlamentet framhåller att kollektiva utvisningar strider mot direktivet om fri 
rörlighet, förutom att de går stick i stäv med de grundläggande värden och principer som 
Europeiska unionen bygger på. Parlamentet påminner om att all begränsning av den fria 
rörligheten och uppehållsrätten med hänvisning till allmän ordning eller säkerhet enligt 
direktivet om fri rörlighet uteslutande måste grunda sig på den berörda personens eget 
uppförande, utan någon som helst diskriminering på grund av exempelvis etniskt eller 
nationellt ursprung. Brist på ekonomiska medel får heller inte användas som motivering 
för en automatisk utvisning av unionsmedborgare (skäl 16 och artikel 14).

12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna med skärpa att upphöra med politik som 
direkt eller indirekt innebär diskriminering av romer och andra minoritetsgrupper på grund 
av ras och etnisk tillhörighet. Medlemsstaterna uppmanas också att upphöra med all 
förföljelse, avhysning och utvisning. Parlamentet uppmanar samtliga medlemsstater och 
EU att gemensamt ta ansvar för integreringen av romerna, i linje med Europaparlamentets 
resolution av den 9 mars 2011 om EU-strategin för integrering av romer1 och 
kommissionens meddelande om en EU-ram för nationella strategier för integrering av 
romer fram till 20202, liksom att främja och slå vakt om deras grundläggande rättigheter.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att koppla prioriteringar beträffande social 
integration till tydliga mål som omfattar skyddet av medborgarna mot diskriminering på 
livets alla områden och främjandet av social dialog mellan romer och icke-romer för att 
bekämpa rasism och främlingsfientlighet. I sin egenskap av fördragens väktare uppmanas 
kommissionen att se till att gällande lagstiftning tillämpas fullt ut och att rasistiskt 
motiverade brott bestraffas på lämpligt sätt3.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att övervaka medlemsstaternas tillämpning 
av förordningarna om samordning av de sociala trygghetssystemen, med fokus på de nya 
aspekter som infördes genom förordningarna 883/2004 och 987/2009, som trädde i kraft 
den 1 maj 2010.

15. Europaparlamentet finner det oroande att många framställare av de brittiska 
myndigheterna tvingats genomgå ett ”uppehållsrättstest” för att få tillgång till 
subventionerat boende eller andra förmåner, till exempel arbetslöshetsersättning4. 
Parlamentet framhåller särskilt att detta krav innebär indirekt diskriminering på grund av 
nationalitet och därmed strider mot artikel 4 i förordning 883/2004. Parlamentet kräver att 
Förenade kungariket anpassar sin lagstiftning till EU-rätten.

16. Europaparlamentet uppmanar Förenade kungariket med skärpa att följa EU-domstolens 
beslut beträffande rätten att exportera kontant sjukpenning5 och att inte tillämpa sin så 
kallade prövning av tidigare vistelse när andra representativa omständigheter kan 
användas för att fastställa en verklig anknytning till det brittiska 
socialförsäkringssystemet.

                                               
1 P7_TA(2011)0092.
2 KOM(2011)0173.
3 Se bland annat framställningarna 1351/2008, 0945/2010 och 1300/2010.
4 Se bland annat framställningarna 0401/2009 och 1119/2009.
5 Mål C-299/05 av den 18 oktober 2007 och nu senast mål C-503/09 av den 21 juli 2011.
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17. Europaparlamentet anser att ett moderniserat kvalifikationsdirektiv bör fokusera på 
harmonisering av de olika informationskällor som för närvarande finns tillgängliga för 
yrkesverksamma och säkerställa samordning med webbportalen ”Ditt Europa”.

18. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen de medlemsstater som ännu inte har gjort det 
att inrätta det system för kompensationsåtgärder som krävs enligt artikel 10 i 
kvalifikationsdirektivet, inom ramen för den generella ordningen, eftersom deras 
underlåtenhet att göra detta förefaller skapa diskriminering på grund av nationalitet. I detta 
sammanhang påpekar parlamentet att medborgare i de medlemsstater som gick med i EU 
2004 och 2007, särskilt sjukvårdspersonal (läkare, barnmorskor och sjuksköterskor), 
rapporterar att de stött på problem när det gäller erkännandet av deras kvalifikationer eller 
förvärvade rättigheter i en annan medlemsstat än deras egen1. 

19. Europaparlamentet påminner om att en av de äldsta framställningarna som fortfarande är 
under behandling rör den diskriminering som lärare i utländska språk (”lettori”) har 
drabbats av på flera italienska universitet2. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
vidare undersöka den aktuella ”Gelmini-reformen”, som trädde i kraft i december 2010. 
Parlamentet uppmanar de italienska myndigheterna och de berörda universiteten att lösa 
frågan snarast.

20. I förordning (EG) nr 2201/20033 fastställs principen om att barn bör ha möjlighet att 
upprätthålla sin relation till båda sina föräldrar efter att dessa separerat, även om de bor i 
olika medlemsstater. Även om införandet och tillämpningen av materiella regler om 
umgängesrätt för närvarande är en angelägenhet för medlemsstaterna påminner 
Europaparlamentet om att medlemsstaterna måste respektera EU-rätten när de utövar sina 
befogenheter, i synnerhet fördragsbestämmelserna om frihet för alla unionsmedborgare att 
resa till och bosätta sig i en annan medlemsstat4.

21. Europaparlamentet uppmärksammar ännu en gång problemen för de EU-medborgare som 
bestämt sig för att utöva sin etableringsrätt enligt artikel 49 i EUF-fördraget och lagligen 
köpt fastigheter i Spanien. Köpen olagligförklarades sedan utan vederbörlig rättslig 
prövning eller skälig ersättning. Parlamentet uppmanar de spanska myndigheterna med 
eftertryck att noga granska tillämpningen av kustlagen (Ley de Costas) i syfte att se till att 
enskilda egendomsägares rättigheter inte påverkas.

22. Europaparlamentet påminner om den högst prioriterade frågan i utskottet för 
framställningar, nämligen att hitta en lösning på de långvariga problemen rörande 
fastigheter i länder som Spanien, Cypern och Bulgarien. Parlamentet påpekar att 
EU-medborgare, såväl ländernas egna medborgare som utländska, har råkat ut för ett antal 
allvarliga problem i samband med fastighetstransaktioner, bankgarantier och brott mot 
äganderätten, vilket har bidragit till bristande förtroende för den gränsöverskridande 
fastighetsmarknaden och till Europas ekonomiska problem. Mot bakgrund av de slutsatser 

                                               
1 Se bland annat framställning 112/2009.
2 Se bland annat framställningarna 511/1998 och 689/1998.
3 Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar 
i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000, EUT L 338, 
23.12.2003, s. 1.
4 Se bland annat framställning 1614/2009. 
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som dragits av ett antal experter på sakrätt och ledamöter i utskottet för framställningar 
begär parlamentet att EU:s principer om konsumentskydd och fri rörlighet utvidgas till att 
omfatta egendomsfrågor. Parlamentet upprepar också sin begäran om att rätten till 
lagligen förvärvad egendom respekteras till fullo. 

23. Europaparlamentet anser att inrättandet av den gemensamma kontaktpunkten för 
medborgare, ”Ditt Europa”, har stor betydelse för medborgare som söker råd eller vill ha 
rättslig prövning. Parlamentet bekräftar att de nätverk för problemlösning som inrättats av 
kommissionen på ett betydelsefullt sätt bidrar till lösningen av klagomål som rör 
störningar på den inre marknaden. Parlamentet uppmanar kommissionen att marknadsföra 
dessa internetbaserade och lättillgängliga tjänster mer aktivt genom att involvera 
befintliga stöd- och problemlösningstjänster på EU-nivå.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samarbeta med utskottet för 
framställningar när den utarbetar en ny rapport om medborgarskapet 2013.

25. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att utropa 2013 till ”Europaåret för 
medborgarna”, vilket skulle uppmärksamma tjugoårsjubileet av införandet av 
unionsmedborgarskapet som begrepp och öka medvetenheten om de rättigheter som är 
knutna till detta. Kommissionen uppmanas att utnyttja detta tillfälle för att intensifiera sitt 
arbete med att skydda och främja medborgarnas rättigheter.

26. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och Europeiska ombudsmannen samt till medlemsstaternas regeringar och 
parlament.
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MOTIVERING

Rapporten om EU-medborgarskapet 2010: Att undanröja hindren för EU-medborgarnas 
möjligheter att utöva sina rättigheter1 lades fram av kommissionen i oktober 2010. Med 
utgångspunkt i förslaget i Europaparlamentets betänkande av den 20 mars 2009 om 
problemen med och framtidsutsikterna för unionsmedborgarskapet2 höll kommissionen ett 
samråd med det civila samhället och sammanställde en resultattavla över de viktigaste hinder 
som medborgarna möter när de utövar sina rättigheter över nationsgränserna. 

Rapporten om EU-medborgarskapet 2010 är mer omfattande än sina föregångare, som 
huvudsakligen innehöll en beskrivande sammanfattning av de viktigare händelserna rörande 
EU-medborgarskapet under den aktuella treårsperioden, i enlighet med kraven i artikel 25 i 
EUF-fördraget. I rapporten beskrivs 25 hinder som medborgarna stöter på i sina olika roller 
(som privatpersoner, konsumenter, boende, studerande, turister och yrkesverksamma eller 
som politiska aktörer). Rapporten innehåller även förslag till lösningar för att övervinna 
hindren. 

I detta förslag till betänkande granskas kommissionens förslag till åtgärder med anledning av 
de framställningar som inkommit till utskottet för framställningar under perioden 2008–2011, 
vilket har gjort det möjligt att ta hänsyn till den allra senaste utvecklingen. Över 300 relevanta 
framställningar har analyserats. 

Framställningar är en direkt återkoppling från medborgarna om hur olika politiska åtgärder 
genomförs, och mäter hur nöjda medborgarna är med EU. Framställare kan närvara vid 
utskottets sammanträden och har möjlighet att delta i en öppen och direkt dialog med 
ledamöterna av Europaparlamentet. 

Under senare år har antalet framställningar som gäller problem som EU-medborgarna stöter 
på när de utövar sin rätt till fri rörlighet ökat. Statistik i årsrapporterna från utskottet för 
framställningar visar att ungefär 25 procent av det totala antalet framställningar som utskottet 
tar emot handlar om problem som rör den fria rörligheten. 

I EU-domstolens rättspraxis fästs allt större vikt vid EU-medborgarskapet, och den fria 
rörligheten sätts i främsta rummet, som den grundläggande rättighet som ger upphov till ett 
stort antal andra väsentliga rättigheter. Den fria rörligheten är en av EU:s mest omhuldade 
rättigheter. I en nyligen genomförd Eurobarometerenkät3 var rätten att fritt röra sig och 
uppehålla sig inom unionen den rättighet som flest medborgare (hela 88 procent) kände till.

Trots det är den fria rörligheten för personer den minst utvecklade av de fyra friheter som 
fastställs i fördragen (dvs. fri rörlighet för varor, kapital, tjänster och personer). Även om man 
har gjort stora framsteg efter ikraftträdandet av direktivet om fri rörlighet4 visar det stora 

                                               
1 KOM(2010)0603.
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-
0204&language=SV&ring=A6-2009-0182.
3 Eurobarometern, European Union citizenship – analytical report (Flash Eurobarometer nr 294, oktober 2010).
4 Direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla 
sig inom medlemsstaternas territorier, EUT L 158, 30.4.2004, s. 77.
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antalet framställningar att många problem fortfarande återstår att lösa när det gäller 
genomförandet av detta direktiv. 

En del medlemsstater erkänner inte fullt ut rättigheterna för familjemedlemmar från 
tredjeland. Enligt flera framställningar har till exempel Storbritannien inte tillåtit 
familjemedlemmar från tredjeland att resa in i landet utan visum, trots att de hade 
uppehållstillstånd som utfärdats i en annan medlemsstat. De brittiska myndigheterna krävde 
ett orimligt stort antal dokument, behandlade ansökningarna med stora förseningar och behöll 
originalhandlingarna. Efter att kommissionen ingripit på grund av de många klagomålen och 
framställningarna har vissa förbättringar av de administrativa rutinerna påbörjats. 
Vissa länder utfärdade uppehållstillstånd med begränsad giltighetstid (i strid med artikel 11.1) 
eller följde inte principen om likabehandling (som anges i artikel 24) i och med att de 
behandlade EU-medborgare bosatta inom deras territorier mindre fördelaktigt än sina egna 
medborgare.

I Sverige kan beslut om avslag av en ansökan om uppehållstillstånd inte överklagas, och 
medborgaren berövas därmed sin grundläggande rätt till rättslig prövning. 
Nederländska medborgare bosatta utomlands har ofta svårt att få sina resehandlingar 
förnyade. 

Medborgarna har ofta svårigheter att få tillgång till sociala trygghetsförmåner. Orsaken brukar 
framför allt vara att lagstiftningen är komplicerad, svårbegriplig och ibland felaktigt tillämpad 
av myndigheterna. Det händer ofta att personer inte fyller i rätt blanketter eller missar 
tidsfristerna för att skicka in de rätta papperen på grund av att de inte fått ordentlig 
information eller inte har hittat de nödvändiga anvisningarna innan de lämnade sina 
hemländer. 

Flera framställningar från brittiska medborgare bosatta i ett annat EU-land gällde den brittiska 
regeringens vägran att bevilja dem förmåner som invaliditetsbidrag, tillsynsbidrag eller 
vårdbidrag, trots att EU-domstolen hade bedömt att dessa bidrag utgör kontant sjukpenning 
som får exporteras1. 

En annan framställning2 blev även föremål för en begäran om ett förhandsavgörande, vilket 
resulterade i ett prejudicerande beslut från EU-domstolen (C-503/09) i juli 2011. I beslutet 
slog domstolen fast att en prövning av tidigare vistelse endast får göras om annan lämplig 
anknytning till det brittiska socialförsäkringssystemet saknas. 

EU-domstolen lade stor vikt vid medborgarskapet som begrepp och de rättigheter som är 
knutna till detta. Domstolen underströk att det skulle vara oförenligt med 
medborgarskapsrättigheterna om personer i den medlemsstat där de är medborgare skulle få 
en mindre fördelaktig behandling än den som de skulle ha fått om de inte hade utnyttjat de 
möjligheter som fördragen erbjuder.

Utskottet för framställningar har gett framställningen sitt starka stöd sedan den inkom 2008 
och har inlett en konstruktiv dialog med de brittiska myndigheterna och kommissionen. I 
                                               
1 Mål C-299/05, 18.10.2007.
2 Framställning 0876/2008, ingiven av Lucy Jane Marie Stewart (brittisk medborgare) om hennes rätt till 
ersättning på grund av arbetsoförmåga vid bosättning i annan EU-medlemsstat än hemmedlemsstaten.
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november 2009 fick framställaren och hennes familj möjlighet att närvara vid ett utskottsmöte 
och fullständigt redogöra för sitt fall inför utskottets ledamöter och tjänstemän från 
kommissionen. 

De brittiska reglerna tar ingen hänsyn till att en före detta arbetstagare som har barn i skola 
har uppehållsrätt i Storbritannien enligt EU-rätten. Som en följd av detta kommer denna 
kategori nästan helt säkert – och felaktigt – att vägras förmåner med hänvisning till att de inte 
har uppehållsrätt. Reglerna tar heller inte upp rättigheterna enligt artikel 18 i EUF-fördraget. 
Detta är ett komplicerat område, men det står klart från EU-domstolens domar att en person 
som tidigare haft uppehållsrätt i en medlemsstat bör behandlas på samma sätt som 
medborgare i den medlemsstaten i fråga om tillgång till förmåner.

Framställare har också berättat om problem i samband med erkännande av examensbevis eller 
kvalifikationer, och ibland om bristfälligt införlivande eller genomförande av 
direktiv 2005/36/EG1.

Den uppförandekod som skapades för tillämpningen av direktiv 2005/36/EG verkar inte vara 
särskilt välkänd eller följas ordentligt av de behöriga myndigheterna. I vissa fall har 
myndigheterna krävt att de sökande ska skicka in fler handlingar än de som nämns i 
bilagorna, eller så har man infört oproportionerliga språktest. I flera länder har eftersläpningar 
i införlivandet av direktivet anmälts. Farmaceuter med kvalifikationer från en annan 
medlemsstat har klagat på att de nekats chefsbefattningar i nya apotek i Storbritannien på 
grund av en restriktiv tolkning av artikel 21.4 i direktivet. Ärendet fick dock en framgångsrik 
lösning under andra halvåret 2011.

Den uppsjö av behöriga myndigheter som finns på nationell och lokal nivå skapar förvirring 
om vart framställarna ska vända sig. Långdragna förfaranden och byråkrati kan också verka 
avskräckande.

Flagrant diskriminering på grund av nationalitet har avslöjats vid ett flertal tillfällen avseende 
lärare i främmande språk (”lettori”) i Italien, som i årtionden kämpat mot diskriminerande 
behandling när det gäller anställningstrygghet, karriärmöjligheter, pensioner och social 
trygghet. 

Framställare har uttryckt farhågor kring de hinder som personer med funktionshinder möter 
när de utövar sin rätt till fri rörlighet, t.ex. bristen på lämpliga transportmedel.

Problem har också avslöjats på det familjerättsliga området, framför allt när det gäller vårdnad 
om barn vid skilsmässa eller erkännande av partnerskap som registrerats i en annan 
medlemsstat.

När det gäller gränsöverskridande skilsmässor har framställarna framför allt klagat över de 
enorma kostnaderna, de utdragna förfarandena samt bristen på information om tillämplig 
lagstiftning och behörig domstol. 

Flera framställare beskriver problem som rör icke-erkännande av civilståndshandlingar. 
Förfarandena för erkännande av handlingar kan vara ytterst tidskrävande och kostsamma, 

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer.
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särskilt om det gäller översättning eller bestyrkande. En del framställare har rapporterat om 
problem med den språkliga anpassningen av sina namn till kulturen i det land de flyttat till. 
Andra har klagat över svårigheter med att registrera sina nyfödda barn i det nya 
bosättningslandet. Det har visat sig att de polska myndigheterna vägrar att utfärda personbevis 
till personer som avser att ingå partnerskap eller äktenskap med en person av samma kön i en 
annan medlemsstat.

Åtskilliga framställningar som redan har varit under behandling i många år innehåller en 
begäran om en lösning på problemen med ömsesidigt erkännande av samkönade äktenskap 
och erkända partnerskap, vilket berör diskriminering på grund av sexuell läggning i fråga om 
ett flertal av EU-medborgarnas grundläggande rättigheter.

Kollektiva utvisningar på grundval av etniskt eller nationellt ursprung har kritiserats hårt, och 
särskilt avsaknaden av nationella strategier för integrering av romer har pekats ut som en av 
orsakerna till problemet. 

Slutligen fokuserar betänkandet på vikten av informella nätverk för problemlösning 
(Solvit, webbplatsen ”Ditt Europa”) och en förbättrad kommunikationspolitik, som bör ha 
som mål att säkerställa att medborgarna fullt ut kan åtnjuta de rättigheter som fastställs i 
fördragen.

Även om de medborgerliga rättigheterna uttryckligen är förankrade i EU:s rättsakter efterlevs 
de inte alltid i praktiken. Många känner därför besvikelse över EU-projektet. Utskottet för 
framställningar vill rätta till dessa brister genom att sätta medborgarna i centrum för sin 
verksamhet. Genom att utnyttja sitt politiska inflytande inleder utskottet en direkt dialog med 
nationella eller regionala myndigheter i de berörda medlemsstaterna och försöker finna 
snabba lösningar utanför domstol på de problem som tas upp. I de fall anklagelser om 
allvarliga överträdelser av EU-rätten framkommer, vilka motiverar vidare behandling av 
EU-domstolen, har utskottet för framställningar ett nära samarbete med kommissionen för att 
inleda överträdelseförfaranden. På så sätt främjas och säkerställs medborgarnas rättigheter 
kontinuerligt genom framställningsförfarandet.


