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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 0713/2020 af M.V., tjekkisk statsborger, om ophævelse af 
covid-19-relaterede rejsebegrænsninger i EU for par med forskellige 
nationaliteter, ugifte par og medlemmer af den udvidede familie fra 
tredjelande

1. Sammendrag

Selv om rejserestriktionerne i forbindelse med covid-19 langsomt ophæves, lever mange par 
med forskellige nationaliteter, ugifte par og udvidede familier stadig adskilt, da det stadig 
ikke er muligt at rejse fra tredjelande til EU. Andrageren hævder, at restriktionerne bør 
ophæves for disse adskilte par og familier, og han opfordrer til en politik, der gør dette muligt. 
Som en sikkerhedsforanstaltning foreslår andrageren selvisolation og brugerbetalte covid-19-
test for de personer, der rejser ind fra tredjelande. Han hævder endvidere, at denne form for 
rejse bør anses for at være en væsentlig rejse med lav risiko og ikke turisme.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. juli 2020). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 227, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28 september 2020

Den 16. marts 2020 vedtog Kommissionen en meddelelse1 med en henstilling om midlertidige 
restriktioner for ikkevæsentlige rejser fra tredjelande til EU+-området2. Den 8. april 20203, 

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:115:FIN
2 EU+-området omfatter alle Schengenmedlemsstater (inklusive Bulgarien, Kroatien, Cypern og Rumænien) 
samt de fire associerede Schengenlande. Irland og Det Forenede Kongerige er ligeledes omfattet heraf, hvis de 
beslutter sig for at tilslutte sig foranstaltningerne.
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0148
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den 8. maj 20204 og den 11. juni 20205 vedtog Kommissionen tre opfølgende meddelelser. I 
disse meddelelser blev det anført, at EU-borgere og statsborgere fra associerede 
Schengenlande6 samt deres familiemedlemmer, der vender hjem, altid ville være fritaget for 
de midlertidige rejserestriktioner.

Rådet vedtog den 30. juni 2020 en henstilling om de midlertidige restriktioner for 
ikkevæsentlige rejser til EU og eventuel ophævelse af disse restriktioner7. I punkt 5 i 
henstillingen hedder det, at EU-borgere og statsborgere fra associerede Schengenlande samt 
deres respektive familiemedlemmer bør undtages fra rejserestriktionerne uafhængigt af 
formålet med rejsen. Medlemsstaterne kan pålægge disse personer selvisolation ved 
tilbagevenden fra et tredjeland, der ikke er opført på listen i bilag I til Rådets henstilling, 
forudsat at de stiller de samme krav til deres egne statsborgere.

I henstillingen præciseres det endvidere, at de personer, der skal betragtes som 
"familiemedlemmer" i denne sammenhæng, skal fastlægges under henvisning til artikel 2 og 3 
i direktivet om fri bevægelighed8, der bl.a. omfatter partnere, med hvem EU-borgere har 
indgået aftale om registreret partnerskab, og partnere, der har en varig tilknytning til EU-
borgerne.

For familiemedlemmer til EU-borgere, der har udøvet deres ret til fri bevægelighed, reguleres 
retten til indrejse og ophold i en anden medlemsstat af direktivet om fri bevægelighed. I 
henhold til direktivets artikel 3, stk. 2, skal en medlemsstat lette indrejsen for de ugifte 
partnere, som EU's borgere "har en behørigt dokumenteret varig tilknytning til". 
Medlemsstaterne skal give ansøgninger fra disse partnere en vis fordel i forhold til 
ansøgninger om indrejse fra andre tredjelandsstatsborgere.

Sådanne ugifte partnere kan pålægges at fremlægge dokumentation for, at de er i et forhold 
med en EU-borger, og at forholdet er længerevarende. Der kan fremlægges ethvert egnet 
bevis. I de nationale bestemmelser om partnerskabers varighed kan der fastsættes en 
minimumsperiode som kriterium for, om et partnerskab kan betragtes som varigt. I dette 
tilfælde vil det i forbindelse med de nationale bestemmelser dog skulle sikres, at der tages 
hensyn til andre relevante aspekter (som f.eks. fælles realkreditlån til huskøb).

For familiemedlemmer til EU-borgere, der ikke har udøvet deres ret til fri bevægelighed, 
reguleres retten til indrejse og ophold i den pågældende medlemsstat af national lovgivning. 
Ifølge de oplysninger, som Kommissionen råder over, har mange medlemsstater imidlertid til 
hensigt at indføre en lignende praksis for ugifte partnere til EU-borgere, der ikke har gjort 
brug af deres ret til fri bevægelighed.

4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1589185125799&uri=COM:2020:222:FIN
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0399
6 Statsborgere i de associerede Schengenlande har ret til fri bevægelighed i henhold til aftalen om Det 
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der er indgået med henholdsvis Island, Liechtenstein og Norge, og 
den aftale om fri bevægelighed for personer, der er indgået med Schweiz.
7 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9208-2020-INIT/da/pdf
8 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 område, om ændring af forordning 
(EØF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 
75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF (EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77).
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Konklusion

I henhold til Rådets henstilling om midlertidig begrænsning af ikkevæsentlige rejser til EU og 
eventuel ophævelse af denne begrænsning bør unionsborgere og statsborgere fra associerede 
Schengenlande samt deres respektive familiemedlemmer fritages for rejsebegrænsninger. 
Medlemsstaterne kan pålægge disse familiemedlemmer selvisolation ved tilbagevenden fra et 
tredjeland, der ikke er opført på listen i bilag I til Rådets henstilling.


