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Spørgsmål 
Ministeren bedes redegøre for forskellene mellem medlemskab af EU og 
forslaget om at modernisere EU-Tyrkiet toldunionen og 
præferencehandelsrelationen med fokus på vandrende arbejdstagere 
(herunder familiemedlemmers rettigheder) og udstationeredes 
rettigheder, set ud fra en tyrkisk lønmodtagers synspunkt, der står i den 
situation at vedkommende ønsker at tage arbejde i EU (herunder 
rettigheder vedrørende regler om fri bevægelighed, sociale sikringer, ret 
til dagpenge, børnecheck og SU mm.). 
 
Svar 
Der henvises til svar på spørgsmål 2, herunder at EU’s eventuelle 
forhandling med Tyrkiet om modernisering af samhandelsvilkårene på 
den ene side og tiltrædelsesforhandlingerne mellem EU og Tyrkiet på 
den anden side er to separate og væsensforskellige processer. 
  
Derudover har sagen været forelagt udlændinge- og 
integrationsministeren, der oplyser følgende: 
 
”Medlemskab af EU giver en række rettigheder ift. fri bevægelighed, 
social sikring, ret til dagpenge, børnecheck, SU mm. En eventuel 
modernisering af EU-Tyrkiet toldunionen og præferencehandelsaftalerne 
med Tyrkiet forventes omvendt ikke at medføre yderligere rettigheder 
for tyrkiske lønmodtagere end de, der allerede er gældende i dag.  
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I den forbindelse kan det nævnes, at tyrkiske statsborgere ligesom andre 
tredjelands-statsborgere uændret kan søge ophold i Danmark under de 
danske opholdsordninger efter gældende udlændingeret.  
 
Herudover kan tyrkiske arbejdstagere have ret til ophold i Danmark på 
baggrund af Associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet fra 1963. 
Associeringsaftalen trådte i kraft i forhold til Danmark den 1. januar 
1973, hvor Danmark blev medlem af EU.  
 
Associeringsaftalen er senere blevet suppleret med en tillægsprotokol af 
23. november 1970 og af Associeringsrådets afgørelse nr. 1/80 af 19. 
september 1980.” 
 

Med venlig hilsen 
 

Anders Samuelsen 


