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Som udvalget nok er bekendt med, afsagde EU-Domstolen den 10. juli 2019 dom i
en dansk præjudicielsag C-89/18, A mod Udlændinge- og Integrationsministeriet,
om foreneligheden af det nu ophævede danske tilknytningskrav ved ægtefællesammenføring med associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet, som gælder for
erhvervsaktive tyrkiske statsborgere. EU-Domstolen konkluderer i dommen, at
tilknytningskravet er i strid med associeringsaftalen.
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Jeg ved, at den tidligere udlændinge- og integrationsminister ligesom jeg selv løbende har været meget opmærksom på sagen, som har været prioriteret højt fra
dansk side, da den vedrører en af de bærende søjler i dansk udlændingepolitik –
nemlig reglerne om ægtefællesammenføring. Det har derfor også været vigtigt for
mig hurtigst muligt at få et overblik over dommens konsekvenser.
Udlændinge- og Integrationsministeriet har nu i samarbejde med Justitsministeriet udarbejdet en juridiske vurdering af dommen, som vedlæges til udvalgenes
orientering.
Selv om jeg selvfølgelig er ærgerlig over, at dommen er gået Danmark imod, så er
jeg lettet over, at det af den juridiske vurdering fremgår, at dommen først og
fremmest har bagudrettet betydning for en afgrænset personkreds. Dommens
resultat omfatter således alene herboende tyrkiske statsborgere, der som økonomisk aktive er omfattet af associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet, og den
vurderes umiddelbart ikke at give anledning til ændringer i udlændingelovgivningen. Det gældende integrationskrav ved ægtefællesammenføring er således ikke
berørt. Med andre ord er der ikke rokket ved de bærende søjler i dansk udlændingepolitik.
Jeg vil nu bede udlændingemyndighederne om at skrive til de i alt 138 ægtefæller
eller samlevere til tyrkiske statsborgere, der er meddelt afslag på grund af det nu
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ophævede tilknytningskrav inden for de seneste 8 år, dvs. siden 2011, og oplyse
dem om muligheden for at få deres sager om ægtefællesammenføring genoptaget. Om de berørte fortsat er i en situation, hvor det vil være relevant for dem
med en ægtefællesammenføring med en tyrkisk statsborger, er uvist. Ligesom det
er usikkert, om de i givet fald vil kunne opfylde de øvrige betingelser for familiesammenføring af ægtefæller og samlevere, f.eks. krav til bolig og økonomisk sikkerhedsstillelse m.v.
Hvad angår afslag, der er meddelt på baggrund af ansøgninger indgivet i perioden
2000-2010 med henvisning til manglende opfyldelse af tilknytningskravet, og hvor
der ikke senere er meddelt opholdstilladelse, er det af systemtekniske årsager
ikke muligt at identificere de sager, hvor den herboende ægtefælle var tyrkisk
statsborger. Udlændingestyrelsen vil på hjemmesiden www.nyidanmark.dk vejlede om muligheden for genoptagelse for den begrænsede del af disse sager, som
måtte være berørt af dommen.
Med venlig hilsen

Mattias Tesfaye
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