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Le Ministre de l'Immigration et de l'Asile 
à

Monsieur le Ministre aux Relations avec le Parlement

Je vous prie de bien vouloir trouver en annexe, la réponse du Ministre de l'Immigration et de 
l'Asile et du Ministre des Affaires étrangères et européennes à la question parlementaire 
N* 1194 posée par l'honorable Député Monsieur Marc Goergen.

Jean Asselborn



LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère des Affaires étrangères 
et européennes

Ântwert vum H9r Jean Assetborn, Immlgratlounsminlster, op d'parlamentaresch Fro 
Nummer 1194, vum 11. September 2019, vum honorabelen Deputéierten HSr Marc Goergen

Als éischt ass et wichteg ze praziséieren dat et ënnerschiddiech Prozeduren ginn fir Familljemember vun 
engem EU-Bierger, déi aus engem Drëttstaat kommen, jee nodeem fir wéi laang d'Leit op Lëtzebuerg 
kommen wëllen.

Engersâits ginn et Reegelen, déi sech applizéieren wann d'Leit fir manner wéi drai Méint wëiien op 
Lëtzebuerg kommen. Wann déi Leit aus engem Land kommen, fir déi eng Visasfiicht fir den Schengenraum 
gëllt, dann mussen déi Leit een Visa "courte durée" oder Visa "C" ufroen, och nach Schengen-Visa 
genannt. Dës Zort vun Visa ass güiteg fir een kuerzen Openthalt am Schengenraum, deen an der Reegel 
ob 90 Deeg begrenzt ass. D'Konditioune fir Ausstellen vun dësen Visaen sinn am "Code Visa" op 
europaeschen Niveau gereegelt. Fir Leit aus engem Drëttstaat, déi als Familljemember vun engem EU- 
Bierger ob Lëtzebuerg wëlle kommen, an ënnert d'Dispositiounen vun der Direktive 2004/38 iwwert déi 
frai Zirkulatioun vun den EU-Bierger an hiren Familljemember falen, applizéieren sech beim Ausstellen 
vun sou engem Visa speziell Facilitéiten. D'Demande fir sou een Visa ginn op enger Lëtzebuerger 
Vertriedung am Ausiand gestallt, oder enger Vertriedung vun engem aneren Land, dat Lëtzebuerg 
konsularesch representéiert, an si ginn duerno vum Passbüro vum Ausseministère ënnert der Autoritéit 
vum Ausseminister traitéiert.

D'Immigratiounsgesetz reegelt ob dàr ancrer Sëit d'Prozeduren fir Leit aus engem Drëttstaat, déi fir méi 
wéi 3 Méint wëllen op Lëtzebuerg kommen. Fird' Familljemember vun EU-Bierger berouen dës Reegelen 
op der Direktive 2004/38 iwwert déi frai Zirkulatioun vun den EU-Bierger an hiren Familljemember. Dës 
Demande fir een laangen Openthalt ginn vun der "Direction de l'immigratioun" ënnert der Autoritéit vum 
Immigratiounsminister traitéiert. Am Fall wou den Familljemember vun engem EU-Bierger aus engem 
visasfiichtegen Land kënnt, kritt en een speziellen Visa accordéiert, fir kënnen op Lëtzebuerg anzereesen 
an sech hei néierzeloossen, een sougenannten Visa "long séjour" oder Visa "D".

1. Wéi vill Visademandë à court séjour goufen dëst Joer vum Ministère accordéiert oder 
refuséiert? Wat waren d'Grënn bei de Refusen?

Tëscht dem 1. Januar 2019 an dem 31ten August 2019 sinn am Ganzen 13.898 Visasdemanden fir "court 
séjour" (visa C) am Passbüro (BPVL) erakomm.

Vun dësen 13.898 Dossieren sinn der 1.334 refuséiert ginn.

De Ministère féiert keng Statistiken iwwert d'Grënn vun de Refusen.



2. <4ss en Usus, dass de Ministère bei Visasdemanden aus Drënstaaten den Demandeuren oder 
hirer Koppel recommandéiert sech net ze bestueden?

0 Besëtzt de Minister Kenntnis vun esou Fall?

0 Sinn esou Recommandatiounen an der Prozedur virgesinn an am Kompetenzberaich vum 
Ministère?

0 Fënnt de Minister, dass et ail Koppel selwer iwwerlooss ass, ob si sech bestuede wëll?

Et sinn dem Minister keng sou Fall bekannt. Den "Etat civil" leit och net an der Kompetenz vum Ausse- 
oder vum Immigratiounsminister. Dohier kënnen och weder den Passbüro nach d"'Direction de 
l'immigration" den Leit Recommandatiounen ginn. Si kënnen d'Leit just drop hiweisen, dat verschidden 
Prozeduren en fonction vum "Etat civil" variéieren.

3. Ass et Usus, dass bei Visasdemanden den Demandeur a seng Koppel gefrot ginn hir 
perséinlech Fotoen fireng Evaluatioun un de Ministère weiderzeleede mussen?
O Falls jo, besëtzt den Ausseministère déi néideg Kompetenze fir ze evaluéieren op eng 
Bezéiung authentesch ass?

Am Fall vun enger Demande fir een Visa "Courte durée" ginn sou Piècen net gefrot.

Am Fall vun enger Demande fir een Openthalt fir méi wéi 3 Méint kann et awer virkommen, dat Leit Piècen 
gefrot ginn, déi hir Relatioun mam EU-Bierger beweisen. Dëst ass allerdéngs just den Fall fir Koppelen déi 
weder bestuet nach gepacst sinn, mee déi an enger "relation durable" sinn. D'Immigratiounsgesetz gesait 
fir, dat eng Persoun aus engem Drëttstaat, déi noweisen kann, dat si eng "relation durable" mat engem 
EU-Bierger huet, déi selwecht Rechter huet wéi eng Persoun déi mat engem EU-Bierger bestuet oder 
gepacst ass. Am Sënn vum Immigratiounsgesetz gëtt déi Persoun als Familljemember vun engem EU- 
Bierger ugesinn och wann si am Sënn vum Etat civil keen Familljemember ass. Duerch d'Unerkennen vun 
derQualitéitals Familljemember vun engem EU-Bierger huet dës Persoun dannganzëmfaassend Rechter, 
sou wéi an der Direktive 2004/38 virgesinn (zum Beispill een fréien Accès ob den Aarbechtsmaart, een 
fréien Accès ob d'Sozialleeschtungen). Dofir gesait den Artikel 12 vum Immigratiounsgesetz och fir, dat 
ail Demande fir d'Unerkennung vun enger "relation durable" engem verdéiften Examen vun der 
perséinlecher Situatioun vun den Leit muss ënnerzunn ginn. Den selwechten Artikel praziséiert d' 
Konditiounen fir dat eng Bezéiung als "relation durable" ugesinn gëtt an beseet dat bei der Analyse vum 
durabelen Charakter vun der Relatioun d'Intensitéit, d'Anciennetéit an Stabilitéit vun der Bezéiung 
gekuckt ginn. D'Gesetz gesait fir dat dës Konditiounen als erfëllt gëllen, wann d'Leit méi wéi een Joer virun 
der Demande legal an onënnerbrach zesummen gewunnt hunn oder wann se een gemeinsamt Kand hunn 
ëm dat si sech zesummen këmmeren. An ail den aneren Fall hunn d'Leit d'Méiglechkeet duerch ail aneren 
Moyen ze beweisen, dat si d'Konditiounen erfëllen. Et steet den Leit, dobëi frai, déi Piècen ze verséieren, 
di si, ob Basis vun hirer individueller Situatioun, am gëeegentsten halen, fir den "caractère durable" vun 
hirer Relatioun ze beweisen. Perséinlech Fotoen kënnen do een vun dësen Moyenen sinn, mee si sinn 
awer net deen eenzegen. D'Evaluéieren vun sou enger Demande geschitt dann duerch d'Agenten vun 
der Immigratiounsdirektioun an baséiert ob den Critèren vum Gesetz an ob der existenter nationaleran 
europaescher Jurisprudenz.



4. Vu, dass d'Immigratlounsgesetz vum 29ten August 2008 souwél sôi Reglement an de leschte 
Joren eng Réi Ànnerunge kruten an déi lescht Consolidéierung vum Gesetz op 2013 
zeréckzeféieren ass, hait de Minister et fir opportun eng consolidéiert Versioun vum aktuelle 
Gesetz ze publizéieren? Falls jo, bis wéini?

Eng consolidéiert Versioun vum Immigratiounsgesetz ass disponibel um Internetsite vum Ausseministère: 

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/immiRration/legislations.html


