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Utskottet för framställningar

26.9.2008

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1137/2007, ingiven av Adebayo Kelly (brittisk medborgare), om 
avslag på en visumansökan

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren, en brittisk medborgare som är bosatt i Irland med sin nigerianske make som 
beviljats ett femårigt uppehållstillstånd, uppger att hon, när hon ansökte om ett belgiskt visum 
den 29 augusti 2007, blev informerad av ambassadpersonalen om att hennes ansökan inte 
godkändes eftersom hennes make behövde ett återresevisum till Irland. 
Ambassadtjänstemännen vägrade utfärda ett visum trots att framställaren hade lämnat in alla 
nödvändiga handlingar.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 25 mars 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 26 september 2008

“Framställaren är en brittisk medborgare som är bosatt i Irland med sin nigerianske make. 
Hon hävdar att den belgiska ambassaden i augusti 2007 inte godkände makens visumansökan 
eftersom han skulle behöva ett återresevisum till Irland. De belgiska myndigheterna krävde att 
sökanden skulle visa upp en flygbiljett och hotellreservation och vägrade sedan att utfärda 
visumet.

Enligt direktiv 2004/38/EG har familjemedlemmar rätt att åtfölja eller förena sig med en 
EU-medborgare i en annan medlemsstat än i EU-medborgarens hemland. Denna rätt härleds 
från deras familjeband till EU-medborgaren.
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Enligt bestämmelserna i artikel 5.2 i direktivet kan medlemsstater som är bundna av 
förordning (EG) nr 539/2001, såsom Belgien, kräva av den EU-medborgare som vill utöva sin 
rätt till fri rörlighet och bosättning inom dess gränser att den familjemedlem som är 
medborgare av ett tredjeland har ett inresevisum i enlighet med förordningen.

Som EG-domstolen har bekräftat1, har sådana familjemedlemmar inte bara rätt att komma in i 
medlemsstaten, utan även att få ett inresevisum för det syftet. Medlemsstaterna måste ge 
sådana personer alla möjligheter att erhålla de nödvändiga visumen, som måste utfärdas 
kostnadsfritt så fort som möjligt och genom skyndsam handläggning.

Eftersom denna rättighet endast härleds från familjebanden kan den mottagande 
medlemsstaten kräva av de familjemedlemmar som ansöker om inresevisum att de visar upp
ett giltigt pass och ett bevis på familjeband. Inga andra dokument, såsom bevis på bostad, 
tillräckliga tillgångar, inbjudan eller returbiljett, kan inkrävas.

I artikel 5.2 i direktivet slås det fast att innehavet av giltigt uppehållskort enligt artikel 10 i 
direktivet gör att en EU-medborgares familjemedlemmar från tredjeland, som åtföljer eller 
förenar sig med medborgaren i en annan medlemsstat än dennes egen, inte behöver visum.

Framställaren hävdar att hennes make har ett sådant uppehållskort, som utfärdats av irländska 
myndigheter. Maken skulle därför inte behöva något inresevisum för att resa med 
framställaren till Belgien eller för att förena sig med henne där.

Maken skulle heller inte behöva återresevisum till Irland eftersom han har ett irländskt 
uppehållstillstånd giltigt i fem år.

Eftersom framställningen verkar vara ett isolerat fall av nationella myndigheters felaktiga
tillämpning av gemenskapsreglerna vore den mest effektiva utvägen att kontakta nätverket 
Solvit2. Solvit är ett problemlösningsnätverk på webben där EU:s medlemsstater samarbetar 
för att på ett praktiskt sätt lösa problem som uppstår genom att offentliga myndigheter 
felaktigt tillämpar gemenskapsrätten inom den inre marknaden. Solvit-centren utgör en del av 
den nationella förvaltningen och tillhandahåller konkreta lösningar på konkreta problem inom 
en tidsperiod på endast tio veckor. Solvit är kostnadsfritt.

Om problemet inte blir löst, eller om framställaren anser att den föreslagna lösningen inte är 
acceptabel, har hon rätt att lämna in ett formellt klagomål3 till Europeiska kommissionen.”

                                               
1 Domstolens dom den 31 januari 2006 i mål C-503/03: Europeiska gemenskapernas kommission mot 
Konungariket Spanien (REG 2006, s. I-1097).
2 Mer information om nätverket Solvit finns på http://ec.europa.eu/solvit.
3 http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm.
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