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Gerardo Ruiz Zambrano
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Office national de l’emploi (ONEm)
(begäran om förhandsavgörande
från Tribunal du travail de Bruxelles)
”Unionsmedborgarskap — Artikel 20 FEUF — Tillerkännande av uppehållsrätt
enligt unionsrätten för ett minderårigt barn i den medlemsstat i vilken barnet
är medborgare oavsett huruvida barnet dessförinnan har utövat sin rätt att fritt
röra sig i medlemsstaterna — Tillerkännande, under samma omständigheter, av
härledd uppehållsrätt för en släkting i rakt uppstigande led som är medborgare i ett
tredjeland och som är underhållsskyldig för barnet — De följder det minderåriga
barnets uppehållsrätt får avseende skyldigheterna för släktingen i rakt uppstigande
led, som är medborgare i ett tredjeland, att uppfylla villkoren i arbetsrätten”

Förslag till avgörande av generaladvokat E. Sharpston, föredraget den 30 sep
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Sammanfattning av domen
Unionsmedborgarskap — Bestämmelserna i EUF-fördraget — Personkrets som omfattas av til�lämpningsområdet — Minderårigt barn som är medborgare i en medlemsstat och som aldrig
har utövat sin rätt till fri rörlighet — Omfattas
(Artikel 20 FEUF)
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SAMMANFATTNING – MÅL C-34/09

Artikel 20 FEUF ska tolkas så, att den utgör
hinder för att en medlemsstat nekar en tred
jelandsmedborgare som är underhållsskyldig
för sina minderåriga barn, vilka är unions
medborgare, uppehållsrätt i den medlemsstat
i vilken barnen bor och är medborgare, och
att den utgör hinder för nämnda medlems
stat att neka tredjelandsmedborgaren arbets
tillstånd, i den mån sådana beslut medför att
barnen berövas möjligheten att faktiskt åtnju
ta kärnan i de rättigheter som är knutna till
ställningen som unionsmedborgare.

uppehållsrätt innebär att barnen, som är uni
onsmedborgare, måste lämna unionen för att
följa med sina föräldrar. Om en sådan tredje
landsmedborgare inte beviljas arbetstillstånd
riskerar han eller hon att inte ha tillräckliga
tillgångar för att försörja sig själv och sin fa
milj, vilket likaledes innebär att barnen, som
är unionsmedborgare, tvingas lämna unio
nen. Under dessa omständigheter är det såle
des omöjligt för nämnda unionsmedborgare
att utöva kärnan i de rättigheter som tillkom
mer dem i kraft av unionsmedborgarskapet.

Ställningen som unionsmedborgare är nämli
gen avsedd att vara den grundläggande ställ
ningen för medlemsstaternas medborgare.
Den omständigheten att föräldrarna nekas

(se punkterna 41, 44 och 45 samt
domslutet)
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