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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίσθηκε από το Συµβούλιο στις 5 ∆εκεµβρίου 2003

για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε το δικαίωµα των πολιτών της Ένωσης και των µελών
των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαµένουν ελεύθερα στην
επικράτεια των κρατών µελών, για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 1612/68 και την κατάργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ,
72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ,
90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ
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Ο∆ΗΓΙΑ 2003/�./ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά µε το δικαίωµα των πολιτών της Ένωσης και των µελών των οικογενειών τους να

κυκλοφορούν και να διαµένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών µελών, για την τροποποίηση

του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και την κατάργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ,

72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 12, 18, 40, 44 και 52,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών 3,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης,4

                                                
1 ΕΕ C 270, 25.9.2001, σ. 150.
2 ΕΕ C 149, 21.6.2002, σ. 46.
3 ΕΕ C 192, 12.8.2002, σ. 17.
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2003 (δεν έχει ακόµα

δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της �...� (δεν έχει
ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
��..� (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Η ιθαγένεια της Ένωσης παρέχει σε κάθε πολίτη της Ένωσης το πρωτογενές και ατοµικό

δικαίωµα να κυκλοφορεί και να διαµένει ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών µελών, µε

την επιφύλαξη των περιορισµών και των όρων που ορίζονται στη Συνθήκη και των µέτρων

που θεσπίζονται για την εφαρµογή του εν λόγω δικαιώµατος.

(2) Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων αποτελεί µία από τις θεµελιώδεις ελευθερίες της

εσωτερικής αγοράς, η οποία περιλαµβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, µέσα στον

οποίο εξασφαλίζεται η ελευθερία σύµφωνα µε τις διατάξεις της Συνθήκης.

(3) Ιθαγένεια της Ένωσης θα πρέπει να είναι το θεµελιώδες καθεστώς των υπηκόων των κρατών

µελών όταν ασκούν το δικαίωµά τους της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαµονής. Ωστόσο,

είναι αναγκαίο να κωδικοποιηθούν και να επανεξετασθούν οι ισχύουσες κοινοτικές πράξεις

που διέπουν χωριστά τους µισθωτούς, τους µη µισθωτούς, καθώς και τους φοιτητές και άλλα

πρόσωπα άνευ επαγγέλµατος, προκειµένου να απλοποιηθεί και να ενισχυθεί το δικαίωµα της

ελεύθερης κυκλοφορίας και διαµονής όλων των πολιτών της Ένωσης.



13263/3/03 REV 3 ZAC/gd 3
DG C I    EL

(4) Στο πλαίσιο αυτό, για να διορθωθεί η τµηµατική και αποσπασµατική προσέγγιση του

δικαιώµατος της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαµονής και να διευκολυνθεί η άσκησή του

απαιτείται ενιαία νοµοθετική πράξη η οποία θα τροποποιήσει τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.

1612/68 του Συµβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1968, περί της ελεύθερης κυκλοφορίας των

εργαζοµένων στο εσωτερικό της Κοινότητας 1, και θα καταργήσει τις ακόλουθες πράξεις :

την οδηγία 68/360/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1968, περί καταργήσεως των

περιορισµών στη διακίνηση και στη διαµονή των εργαζοµένων των κρατών µελών και των

οικογενειών τους στο εσωτερικό της Κοινότητας 2, την οδηγία 73/148/ΕΟΚ του Συµβουλίου,

της 21ης Μαΐου 1973, περί καταργήσεως των περιορισµών στη διακίνηση και στη διαµονή

των υπηκόων των κρατών µελών στο εσωτερικό της Κοινότητας στον τοµέα της

εγκαταστάσεως και της παροχής υπηρεσιών 3, την οδηγία 90/364/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της

28ης Ιουνίου 1990, σχετικά µε το δικαίωµα διαµονής 4, την οδηγία 90/365/ΕΟΚ του

Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1990, σχετικά µε το δικαίωµα διαµονής των µισθωτών και µη

µισθωτών εργαζοµένων που έχουν παύσει την επαγγελµατική τους δραστηριότητα 5 και την

οδηγία 93/96/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1993, σχετικά µε το δικαίωµα

διαµονής των σπουδαστών 6.

(5) Το δικαίωµα όλων των πολιτών της Ένωσης να κυκλοφορούν και να διαµένουν ελεύθερα

στην επικράτεια των κρατών µελών, προκειµένου να ασκείται υπό αντικειµενικές συνθήκες

ελευθερίας και αξιοπρέπειας, θα πρέπει να παρέχεται και στα µέλη της οικογένειάς τους,

ανεξαρτήτως της ιθαγένειάς τους. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ο ορισµός του

«µέλους της οικογένειας» θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει τον καταχωρηµένο σύντροφο εάν η

νοµοθεσία του κράτους µέλους υποδοχής, αναγνωρίζει τη σχέση καταχωρηµένης συµβίωσης

ως ισοδύναµη προς τον γάµο.

                                                
1 ΕΕ L 257, 19.10.1968, σ. 2. Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε τελευταία από τον

κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2434/92 (EE L 245, 26.8.1992, σ. 1).
2 ΕΕ L 257, 19.10.1968, σ. 13. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την Πράξη

προσχώρησης του 2003.
3 ΕΕ L 172, 28.6.1973, σ. 14.
4 ΕΕ L 180, 13.7.1990, σ. 26.
5 ΕΕ L 180, 13.7.1990, σ. 28.
6 ΕΕ L 317 της 18.12.1993, σ. 59.
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(6) Προκειµένου να διατηρηθεί η ενότητα της οικογένειας µε ευρύτερη έννοια και µε την

επιφύλαξη της απαγόρευσης διακρίσεων λόγω ιθαγένειας, η κατάσταση των προσώπων τα

οποία δεν περιλαµβάνονται στον ορισµό του µέλους της οικογένειας δυνάµει της παρούσας

οδηγίας και τα οποία, ως εκ τούτου, δεν απολαύουν αυτόµατου δικαιώµατος εισόδου και

διαµονής στο κράτος µέλος υποδοχής, θα πρέπει να εξετάζεται από το κράτος µέλος

υποδοχής βάσει της εθνικής του νοµοθεσίας, ώστε να αποφασίζεται κατά πόσον µπορεί να

επιτραπεί η είσοδος και η διαµονή στα εν λόγω πρόσωπα, λαµβάνοντας υπόψη τη σχέση τους

µε τον πολίτη της Ένωσης ή οιεσδήποτε άλλες συνθήκες, όπως η οικονοµική ή συγγενική

εξάρτησή τους από τον πολίτη της Ένωσης.

(7) Θα πρέπει να προσδιορισθούν σαφώς οι διατυπώσεις που σχετίζονται µε την ελεύθερη

κυκλοφορία των πολιτών της Ένωσης στην επικράτεια των κρατών µελών, υπό την

επιφύλαξη των ισχυουσών διατάξεων περί εθνικών συνοριακών ελέγχων.

(8) Προκειµένου να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των µελών της οικογένειας που δεν

είναι υπήκοοι κράτους µέλους, τα µέλη τα οποία έχουν ήδη λάβει δελτίο διαµονής θα πρέπει

να απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου κατά την έννοια του κανονισµού

(ΕΚ) αριθ. 539/2001, του Συµβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2001, περί του καταλόγου τρίτων

χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των

εξωτερικών συνόρων των κρατών µελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι

των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή 1 ή, ενδεχοµένως, της ισχύουσας

εθνικής νοµοθεσίας.

(9) Οι πολίτες της Ένωσης θα πρέπει να έχουν το δικαίωµα να διαµένουν στο κράτος µέλος

υποδοχής για χρονικό διάστηµα το οποίο δεν θα υπερβαίνει τους τρεις µήνες χωρίς να

υπόκεινται σε κανένα όρο ή διατύπωση πλην της απαίτησης κατοχής ισχύοντος δελτίου

ταυτότητας ή διαβατηρίου, υπό την επιφύλαξη ευνοϊκότερης µεταχείρισης η οποία ισχύει για

τα πρόσωπα που αναζητούν εργασία, όπως αναγνωρίζεται από τη νοµολογία του

∆ικαστηρίου.

                                                
1 ΕΕ L 81, 21.3.2001, σ. 1. Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό

(ΕΚ) αριθ. 453/2003 (ΕΕ L 69, 13.3.2003, σ. 10).
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(10) Οι απολαύοντες του δικαιώµατος διαµονής δεν θα πρέπει, ωστόσο, να καθίστανται

υπέρµετρο βάρος για το σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας του κράτους µέλους υποδοχής κατά

την αρχική περίοδο διαµονής τους. Για τον σκοπό αυτό, το δικαίωµα διαµονής των πολιτών

της Ένωσης και των µελών των οικογενειών τους, για χρονικά διαστήµατα µεγαλύτερα των

τριών µηνών, θα πρέπει να υπόκειται σε όρους.

(11) Το θεµελιώδες και προσωποπαγές δικαίωµα διαµονής σε άλλο κράτος µέλος απονέµεται

απευθείας στους πολίτες της Ένωσης από τη Συνθήκη και δεν εξαρτάται από την εκπλήρωση

διοικητικών διαδικασιών.

(12) Όταν τα διαστήµατα παραµονής υπερβαίνουν τους τρεις µήνες, τα κράτη µέλη θα πρέπει να

έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν την εγγραφή των πολιτών της Ένωσης από τις αρµόδιες

αρχές του τόπου διαµονής, πιστοποιούµενη µε βεβαίωση εγγραφής, η οποία χορηγείται για

τον σκοπό αυτό.

(13) Η απαίτηση δελτίου διαµονής θα πρέπει να περιορίζεται στα µέλη της οικογενείας πολιτών

της Ένωσης που δεν είναι υπήκοοι κράτους µέλους, για διαστήµατα παραµονής µεγαλύτερα

από τρεις µήνες.

(14) Τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούν οι αρµόδιες αρχές για την έκδοση βεβαίωσης

εγγραφής ή δελτίου διαµονής θα πρέπει να προσδιορίζονται εξαντλητικά, προκειµένου να

αποφεύγονται αποκλίνουσες διοικητικές πρακτικές ή ερµηνείες ικανές να αποτελέσουν άνευ

λόγου εµπόδιο στην άσκηση του δικαιώµατος διαµονής των πολιτών της Ένωσης και των

µελών των οικογενειών τους.
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(15) Θα πρέπει να παρέχεται νοµική προστασία στα µέλη της οικογένειας σε περίπτωση θανάτου

του πολίτη της Ένωσης, διαζυγίου, ακύρωσης του γάµου ή λήξης της καταχωρηµένης

σχέσης. Ως εκ τούτου, µε βάση την αρχή του σεβασµού του οικογενειακού βίου και της

ανθρώπινης αξιοπρέπειας, υπό ορισµένες δε συνθήκες προς αποφυγή καταχρήσεως, θα πρέπει

να λαµβάνονται µέτρα τα οποία θα εξασφαλίζουν ότι, στις περιπτώσεις αυτές, τα µέλη της

οικογένειας τα οποία διαµένουν ήδη στην επικράτεια του κράτους µέλους υποδοχής

διατηρούν το δικαίωµα διαµονής τους αποκλειστικά σε προσωπική βάση.

(16) Ενόσω οι δικαιούχοι του δικαιώµατος διαµονής δεν αποτελούν υπέρµετρο βάρος για το

σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας του κράτους µέλους υποδοχής, δεν θα πρέπει να

απελαύνονται. Ως εκ τούτου, η προσφυγή στο σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας δεν θα πρέπει

να συνεπάγεται αυτοµάτως τη λήψη µέτρου απέλασης. Το κράτος µέλος υποδοχής θα πρέπει

να εξετάζει εάν πρόκειται για περίπτωση προσωρινών δυσκολιών και να λαµβάνει υπόψη τη

διάρκεια της παραµονής, την προσωπική κατάσταση και το ποσό της ενίσχυσης που

χορηγήθηκε, προκειµένου να εκτιµά εάν ο δικαιούχος αποτελεί υπέρµετρο βάρος για το

σύστηµα κοινωνικής πρόνοιάς του και να προβαίνει στην απέλασή του. ∆εν θα πρέπει να

λαµβάνεται µέτρο απέλασης επ� ουδενί κατά µισθωτών, µη µισθωτών ή προσώπων που

αναζητούν εργασία, όπως ορίζονται από το ∆ικαστήριο, παρά µόνο για λόγους δηµόσιας

τάξης ή δηµόσιας ασφάλειας.
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(17) Το δικαίωµα µόνιµης διαµονής για τους πολίτες της Ένωσης που έχουν επιλέξει να

εγκατασταθούν µακροχρόνια στο κράτος µέλος υποδοχής ενισχύει τη συνείδηση της

ιθαγένειας της Ένωσης και συµβάλλει καθοριστικά στην προαγωγή της κοινωνικής συνοχής,

που αποτελεί έναν από τους θεµελιώδεις στόχους της Ένωσης. Για το λόγο αυτόν,

ενδείκνυται να καθιερωθεί δικαίωµα µόνιµης διαµονής για όλους τους πολίτες της Ένωσης

και τα µέλη των οικογενειών τους, που έχουν διαµείνει στο κράτος µέλος υποδοχής,

τηρουµένων των όρων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, επί ένα συνεχές χρονικό

διάστηµα πέντε ετών και δεν έχει ληφθεί κατά αυτών µέτρο απέλασης.

(18) Το δικαίωµα µόνιµης διαµονής, άπαξ αποκτηθεί, δεν θα πρέπει να υπόκειται σε όρους,

προκειµένου να αποτελεί ένα πραγµατικό µέσο ενσωµάτωσης στην κοινωνία του κράτους

µέλους υποδοχής στο οποίο διαµένει ο πολίτης της Ένωσης.

(19) Θα πρέπει, ωστόσο, να διατηρηθούν ορισµένα πλεονεκτήµατα τα οποία αφορούν ειδικά τους

πολίτες της Ένωσης που είναι µισθωτοί ή µη µισθωτοί και τα µέλη των οικογενειών τους,

δεδοµένου ότι αποτελούν κεκτηµένα δικαιώµατα, παραχωρηθέντα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ)

αριθ. 1251/70 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1970, περί του δικαιώµατος των εργαζοµένων

να παραµένουν στην επικράτεια κράτους µέλους µετά την άσκηση σ� αυτό ορισµένης

εργασίας 1, και µε την οδηγία 75/34/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 17ης ∆εκεµβρίου 1974, περί

του δικαιώµατος των υπηκόων ενός κράτους µέλους να παραµένουν στην επικράτεια άλλου

κράτους µέλους µετά την άσκηση σε αυτό µη µισθωτής δραστηριότητας 2 που είναι δυνατό

να επιτρέπουν στα πρόσωπα αυτά να αποκτούν δικαίωµα µόνιµης διαµονής πριν να

διαµείνουν πέντε έτη στο κράτος µέλος υποδοχής.

                                                
1 ΕΕ L 142, 30.6.1970, σ. 24.
2 ΕΕ L 14, 20.1.1975, σ. 10.
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(20) Σύµφωνα µε την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας, όλοι οι πολίτες της Ένωσης

και τα µέλη των οικογενειών τους που διαµένουν σε κράτος µέλος βάσει της παρούσας

οδηγίας θα πρέπει να τυγχάνουν ίσης µεταχείρισης, στο εν λόγω κράτος µέλος, σε σύγκριση

µε τους ηµεδαπούς στους τοµείς που καλύπτονται από τη Συνθήκη, µε την επιφύλαξη ειδικών

διατάξεων που προβλέπονται ρητά στη Συνθήκη και στο παράγωγο δίκαιο.

(21) Πάντως, θα πρέπει να εναπόκειται στο κράτος µέλος υποδοχής να αποφασίζει εάν θα χορηγεί

κοινωνικές παροχές κατά τους πρώτους τρεις µήνες διαµονής ή για µεγαλύτερο χρονικό

διάστηµα στις περιπτώσεις των προσώπων που αναζητούν εργασία, ή σπουδαστική βοήθεια,

συµπεριλαµβανοµένης της επαγγελµατικής κατάρτισης, πριν από την απόκτηση του

δικαιώµατος µόνιµης διαµονής σε πολίτες της Ένωσης οι οποίοι δεν είναι µισθωτοί ή µη

µισθωτοί ή δεν διατηρούν την ιδιότητα αυτή, καθώς και στα µέλη των οικογενειών τους.

(22) Η Συνθήκη επιτρέπει την επιβολή περιορισµών στο δικαίωµα ελεύθερης κυκλοφορίας και

διαµονής, για λόγους δηµόσιας τάξης, δηµόσιας ασφάλειας ή δηµόσιας υγείας. Προκειµένου

να εξασφαλισθεί καλλίτερος προσδιορισµός των περιστάσεων και των διαδικαστικών

εγγυήσεων λόγω των οποίων στους πολίτες της Ένωσης και τα µέλη των οικογενειών τους

είναι δυνατό να µην επιτραπεί η είσοδος ή είναι δυνατό να απελαθούν, η παρούσα οδηγία θα

πρέπει να αντικαταστήσει την οδηγία 64/221/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου

1964, σχετικά µε τον συντονισµό των ειδικών µέτρων για τους αλλοδαπούς, σε θέµατα

µετακίνησης και διαµονής, τα οποία υπαγορεύονται από λόγους δηµόσιας τάξης, δηµόσιας

ασφάλειας ή δηµόσιας υγείας. 1

                                                
1 ΕΕ 56, 4.4.1964, σ. 850. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

75/35/ΕΟΚ (ΕΕ L 14, 20.1.1975, σ. 14).
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(23) Η απέλαση των πολιτών της Ένωσης και των µελών των οικογενειών τους για λόγους

δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας ασφάλειας αποτελεί µέτρο το οποίο ενδέχεται να βλάψει σοβαρά

πρόσωπα τα οποία, κάνοντας χρήση των δικαιωµάτων και των ελευθεριών που τους απονέµει

η Συνθήκη, έχουν ενταχθεί ουσιαστικά στο κράτος µέλος υποδοχής. Για το λόγο αυτόν, θα

πρέπει να περιορισθεί το πεδίο εφαρµογής των σχετικών µέτρων, σύµφωνα µε την αρχή της

αναλογικότητας, προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη ο βαθµός ένταξης των

ενδιαφεροµένων, η διάρκεια της παραµονής τους στο κράτος µέλος υποδοχής, η ηλικία και η

κατάσταση της υγείας τους, η οικογενειακή και η οικονοµική τους κατάσταση, καθώς και οι

δεσµοί τους µε τη χώρα καταγωγής του.

(24) Κατά συνέπεια, όσο µεγαλύτερη είναι η ένταξη των πολιτών της Ένωσης και των µελών των

οικογενειών τους στο κράτος µέλος υποδοχής, τόσο µεγαλύτερη προστασία θα πρέπει να

παρέχεται έναντι απέλασης. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου συντρέχουν επιτακτικοί

λόγοι δηµόσιας ασφάλειας, θα πρέπει να λαµβάνεται µέτρο απέλασης κατά πολιτών της

Ένωσης οι οποίοι διαµένουν επί µακρόν στην επικράτεια του κράτους µέλους υποδοχής,

ιδίως όταν έχουν γεννηθεί και διαµείνει εκεί όλη τους τη ζωή. Επιπλέον, οι εν λόγω

εξαιρετικές περιστάσεις θα πρέπει επίσης να ισχύουν και για τα µέτρα απέλασης που

λαµβάνονται κατά ανηλίκων, προκειµένου να προστατεύονται οι δεσµοί µε την οικογένειά

τους, σύµφωνα µε τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού των Ηνωµένων Εθνών της

20ής Νοεµβρίου 1989.

(25) Είναι επίσης σκόπιµο να διευκρινίζονται λεπτοµερώς οι διαδικαστικές εγγυήσεις, ούτως ώστε

να διασφαλίζεται, αφενός, υψηλό επίπεδο προστασίας των δικαιωµάτων των πολιτών της

Ένωσης και των µελών των οικογενειών τους σε περίπτωση άρνησης εισόδου ή διαµονής σε

άλλο κράτος µέλος και, αφετέρου, η τήρηση της αρχής της δέουσας αιτιολόγησης των

πράξεων της διοίκησης.
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(26) Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να παρέχεται στους πολίτες της Ένωσης και στα µέλη των

οικογενειών τους, η δυνατότητα προσφυγής στη ∆ικαιοσύνη κατά της άρνησης εισόδου ή

διαµονής σε άλλο κράτος µέλος.

(27) Κατά προέκταση της νοµολογίας του ∆ικαστηρίου η οποία εµποδίζει τα κράτη µέλη να

εκδίδουν διαταγές οι οποίες απαγορεύουν στα πρόσωπα που καλύπτονται από την παρούσα

οδηγία τη δια βίου πρόσβαση στην επικράτειά τους, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί το δικαίωµα

των πολιτών της Ένωσης και των µελών των οικογενειών τους στους οποίους έχει

απαγορευθεί η είσοδος στην επικράτεια κράτους µέλους να υποβάλλουν νέα αίτηση εντός

εύλογης προθεσµίας, και σε κάθε περίπτωση κατόπιν τριετίας από την επιβολή της

εφαρµογής της οριστικής απόφασης απέλασης.

(28) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να θεσπίζουν τα αναγκαία µέτρα,

προκειµένου να προφυλαχθούν από κατάχρηση δικαιώµατος ή δόλο, κυρίως εικονικούς

γάµους ή άλλης µορφής σχέσεις οι οποίες συνάπτονται για τον µόνο λόγο της απόκτησης του

δικαιώµατος της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαµονής.

(29) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να επηρεάσει τυχόν ευνοϊκότερες εθνικές διατάξεις.

(30) Προκειµένου να εξετασθεί πώς µπορεί να διευκολυνθεί περαιτέρω η άσκηση του

δικαιώµατος ελεύθερης κυκλοφορίας και διαµονής, η Επιτροπή θα πρέπει να προετοιµάσει

έκθεση για να εκτιµηθεί η δυνατότητα υποβολής των τυχόν αναγκαίων προτάσεων για τον

σκοπό αυτό, κυρίως όσον αφορά την παράταση της περιόδου παραµονής άνευ όρων.
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(31) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τις ελευθερίες και τηρεί τις αρχές

που αναγνωρίζονται, ιδίως, από τον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής

Ένωσης. Σύµφωνα µε την απαγόρευση διακρίσεων που περιέχει ο Χάρτης, τα κράτη µέλη θα

πρέπει να εφαρµόζουν την παρούσα οδηγία χωρίς να προβαίνουν σε διακρίσεις κατά των

δικαιούχων της παρούσας οδηγίας λόγω φύλου, φυλής, χρώµατος, εθνοτικής ή κοινωνικής

προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή

άλλου είδους φρονηµάτων, ιδιότητας µέλους εθνικής µειονότητας, περιουσίας, γέννησης,

ύπαρξης αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

Σκοπός

Η παρούσα οδηγία καθορίζει :

α) τους όρους που διέπουν την άσκηση του δικαιώµατος της ελεύθερης κυκλοφορίας και

διαµονής στην επικράτεια των κρατών µελών από τους πολίτες της Ένωσης και τα µέλη των

οικογενειών τους,

β) το δικαίωµα µόνιµης διαµονής στην επικράτεια των κρατών µελών των πολιτών της Ένωσης

και των µελών των οικογενειών τους,
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γ) τους περιορισµούς των δικαιωµάτων που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), για λόγους

δηµόσιας τάξης, δηµόσιας ασφάλειας ή δηµόσιας υγείας.

Άρθρο 2

Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως :

1) «Πολίτης της Ένωσης» : κάθε πρόσωπο το οποίο έχει την ιθαγένεια κράτους µέλους.

2) «Μέλος της οικογένειας» :

α) ο/η σύζυγος,

β) ο/η σύντροφος µε τον/την οποίο/α ο πολίτης της Ένωσης έχει σχέση καταχωρηµένης

συµβίωσης, βάσει της νοµοθεσίας κράτους µέλους, εφόσον η νοµοθεσία του κράτους

µέλους υποδοχής αναγνωρίζει τη σχέση καταχωρηµένης συµβίωσης ως ισοδύναµη προς

τον γάµο, και σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στην οικεία νοµοθεσία του

κράτους µέλους υποδοχής,

γ) οι απευθείας κατιόντες οι οποίοι είναι κάτω της ηλικίας των 21 ετών ή είναι

συντηρούµενοι καθώς και εκείνοι του/της συζύγου ή του/της συντρόφου, όπως ορίζεται

στο σηµείο β),

δ) οι συντηρούµενοι απευθείας ανιόντες καθώς και εκείνοι του/της συζύγου ή του/της

συντρόφου, όπως ορίζεται στο σηµείο β).
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3) «Κράτος µέλος υποδοχής» : το κράτος µέλος στο οποίο µεταβαίνει ο πολίτης της Ένωσης

προκειµένου να ασκήσει το δικαίωµα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαµονής.

Άρθρο 3

∆ικαιούχοι

1. Η παρούσα οδηγία ισχύει για όλους τους πολίτες της Ένωσης οι οποίοι µεταβαίνουν ή

διαµένουν σε κράτος µέλος της Ένωσης άλλο από εκείνο του οποίου είναι υπήκοοι καθώς και τα

µέλη των οικογενειών τους κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2, σηµείο 2, που τους συνοδεύουν ή

πηγαίνουν να τους συναντήσουν.

2. Με την επιφύλαξη τυχόν ατοµικού δικαιώµατος ελεύθερης κυκλοφορίας και διαµονής των

ενδιαφεροµένων και σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία του, το κράτος µέλος υποδοχής

διευκολύνει την είσοδο και τη διαµονή των ακόλουθων προσώπων :

α) κάθε άλλου µέλους της οικογένειας, ανεξαρτήτως της ιθαγένειάς του, που δεν εµπίπτει στον

ορισµό του άρθρου 2, σηµείο 2, εφόσον συντηρείται από τον πολίτη της Ένωσης που έχει

ίδιον δικαίωµα διαµονής ή ζει υπό τη στέγη του στη χώρα προέλευσης, ή εφόσον σοβαροί

λόγοι υγείας καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσωπική φροντίδα του εν λόγω µέλους της

οικογένειας από τον πολίτη της Ένωσης,

β) του/της συντρόφου µε τον/την οποίο/α ο πολίτης της Ένωσης έχει σταθερή σχέση, δεόντως

αποδεδειγµένη.

Το κράτος µέλος υποδοχής αναλαµβάνει εκτενή εξέταση της προσωπικής κατάστασης και

αιτιολογεί κάθε άρνηση εισόδου ή διαµονής των προσώπων αυτών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

∆ικαίωµα εξόδου και εισόδου

Άρθρο 4

∆ικαίωµα εξόδου

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων επί των ταξιδιωτικών εγγράφων που ισχύουν για τους

εθνικούς συνοριακούς ελέγχους, όλοι οι πολίτες της Ένωσης οι οποίοι φέρουν ισχύον δελτίο

ταυτότητας ή διαβατήριο καθώς και τα µέλη της οικογενείας τους, που δεν είναι υπήκοοι κράτους

µέλους, τα οποία φέρουν ισχύον διαβατήριο, έχουν το δικαίωµα να εγκαταλείπουν το έδαφος

κράτους µέλους προκειµένου να µεταβούν σε άλλο κράτος µέλος.

2. Καµία θεώρηση εξόδου ή άλλη ισοδύναµη διατύπωση δεν επιβάλλεται στα πρόσωπα για τα

οποία ισχύει η παράγραφος 1.

3. Τα κράτη µέλη, ενεργώντας σύµφωνα µε το δίκαιό τους, εκδίδουν ή ανανεώνουν στους

υπηκόους τους δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο που αναγράφει την ιθαγένειά τους.

4. Το διαβατήριο πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για όλα τα κράτη µέλη της Ένωσης και για τις

χώρες διά µέσου των οποίων πρέπει να διέλθει ο κάτοχος όταν ταξιδεύει µεταξύ κρατών µελών. Αν

το δίκαιο κράτους µέλους δεν προβλέπει τη χορήγηση δελτίου ταυτότητας, η διάρκεια ισχύος του

διαβατηρίου που εκδίδεται ή ανανεώνεται δεν µπορεί να είναι µικρότερη των πέντε ετών.
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Άρθρο 5

∆ικαίωµα εισόδου

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων επί των ταξιδιωτικών εγγράφων που ισχύουν για τους

εθνικούς συνοριακούς ελέγχους, τα κράτη µέλη επιτρέπουν την είσοδο στην επικράτειά τους σε

κάθε πολίτη της Ένωσης ο οποίος φέρει ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, καθώς επίσης και

στα µέλη της οικογένειας που δεν είναι υπήκοοι κράτους µέλους, εφόσον φέρουν ισχύον

διαβατήριο.

Καµία θεώρηση εισόδου ή άλλη ισοδύναµη διατύπωση δεν επιβάλλεται στους πολίτες της Ένωσης.

2. Στα µέλη της οικογένειας που δεν είναι υπήκοοι κράτους µέλους επιβάλλεται µόνο θεώρηση

εισόδου σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 539/2001 ή, ενδεχοµένως, µε το εθνικό δίκαιο. Για

τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, η κατοχή ισχύοντος δελτίου διαµονής προβλεποµένου στο

άρθρο 10, απαλλάσσει τα εν λόγω µέλη της οικογένειας από την απαίτηση θεώρησης.

Τα κράτη µέλη παρέχουν στα εν λόγω πρόσωπα κάθε διευκόλυνση, προκειµένου να αποκτήσουν

τις απαιτούµενες θεωρήσεις. Οι θεωρήσεις αυτές εκδίδονται, ατελώς, το συντοµότερο δυνατόν, και

βάσει ταχείας διαδικασίας.

3. Το κράτος µέλος υποδοχής δεν επιθέτει σφραγίδα εισόδου ή εξόδου στο διαβατήριο των

µελών της οικογένειας που δεν είναι υπήκοοι κράτους µέλους, εφόσον προσκοµίζουν το δελτίο

διαµονής που προβλέπεται στο άρθρο 10.
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4. Οσάκις πολίτης της Ένωσης ή µέλος της οικογένειάς του που δεν είναι υπήκοος κράτους

µέλους δεν διαθέτει τα απαιτούµενα ταξιδιωτικά έγγραφα ή, ανάλογα µε την περίπτωση, την

αναγκαία θεώρηση, το οικείο κράτος µέλος, πριν εφαρµόσει το µέτρο της επαναπροώθησης,

παρέχει στα πρόσωπα αυτά κάθε εύλογη δυνατότητα για την απόκτηση των αναγκαίων εγγράφων ή

την αποστολή τους εντός ευλόγου προθεσµίας ή προκειµένου να επιβεβαιωθεί ή να αποδειχθεί µε

άλλα µέσα ότι καλύπτονται από το δικαίωµα της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαµονής.

5. Το κράτος µέλος µπορεί να απαιτήσει από τον ενδιαφερόµενο να γνωστοποιήσει την

παρουσία του στην επικράτειά του εντός εύλογης προθεσµίας η οποία δεν δηµιουργεί διακρίσεις. Η

µη συµµόρφωση µε την απαίτηση αυτή είναι δυνατόν να επισύρει κυρώσεις για τον ενδιαφερόµενο,

οι οποίες θα είναι αναλογικές και δεν θα εισάγουν διακρίσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

∆ικαίωµα διαµονής

Άρθρο 6

∆ικαίωµα διαµονής έως τρεις µήνες

1. Οι πολίτες της Ένωσης έχουν δικαίωµα διαµονής στην επικράτεια άλλου κράτους µέλους για

χρονικό διάστηµα έως τρεις µήνες χωρίς κανένα όρο ή διατύπωση πέραν της απαίτησης κατοχής

ισχύοντος δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρµόζονται και στα µέλη της οικογένειας που είναι

κάτοχοι ισχύοντος διαβατηρίου, δεν είναι υπήκοοι κράτους µέλους και συνοδεύουν ή πηγαίνουν να

συναντήσουν τον πολίτη της Ένωσης.
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Άρθρο 7

∆ικαίωµα διαµονής άνω των τριών µηνών

1. Όλοι οι πολίτες της Ένωσης έχουν δικαίωµα διαµονής στην επικράτεια άλλου κράτους

µέλους για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριών µηνών, εφόσον :

α) είναι µισθωτοί ή µη µισθωτοί στο κράτος µέλος υποδοχής, ή

β) διαθέτουν επαρκείς πόρους για τον εαυτό τους και τα µέλη των οικογενειών τους, ούτως ώστε

να µην επιβαρύνουν κατά τη διάρκεια της περιόδου παραµονής τους το σύστηµα κοινωνικής

πρόνοιας του κράτους µέλους υποδοχής, καθώς και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ασθενείας

στο κράτος µέλος υποδοχής, ή

γ) - έχουν εγγραφεί σε ιδιωτικό ή δηµόσιο ίδρυµα, εγκεκριµένο ή χρηµατοδοτούµενο από το

κράτος µέλος υποδοχής βάσει της νοµοθεσίας ή της διοικητικής πρακτικής του, για να

παρακολουθήσουν κατά κύριο λόγο σπουδές, συµπεριλαµβανοµένων µαθηµάτων

επαγγελµατικής κατάρτισης, και

- διαθέτουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ασθενείας στο κράτος µέλος υποδοχής και

βεβαιώνουν την αρµόδια εθνική αρχή, µε δήλωση ή µε ισοδύναµο µέσο της επιλογής

τους, ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους για τον εαυτό τους και τα µέλη της οικογένειάς

τους, ούτως ώστε να µην επιβαρύνουν το σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας του κράτους

µέλους υποδοχής κατά τη διάρκεια της παραµονής τους, ή
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δ) είναι µέλη της οικογένειας τα οποία συνοδεύουν ή πηγαίνουν να συναντήσουν πολίτη της

Ένωσης που πληροί τους όρους που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) ή γ).

2. Το δικαίωµα διαµονής που προβλέπεται στην παράγραφο 1 εκτείνεται στα µέλη της

οικογένειας τα οποία δεν είναι υπήκοοι κράτους µέλους, όταν συνοδεύουν ή πηγαίνουν να

συναντήσουν, στο κράτος µέλος υποδοχής, τον πολίτη της Ένωσης και εφόσον ο εν λόγω πολίτης

πληροί τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχεία α), β) ή γ).

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, στοιχείο α), η ιδιότητα του µισθωτού ή του µη

µισθωτού διατηρείται για τον πολίτη της Ένωσης που δεν είναι πλέον µισθωτός ή µη µισθωτός στις

ακόλουθες περιπτώσεις :

α) αν ο ενδιαφερόµενος είναι προσωρινά ανίκανος προς εργασία εξαιτίας ασθενείας ή

ατυχήµατος,

β) αν ο ενδιαφερόµενος έχει καταγραφεί δεόντως ως ακουσίως άνεργος , έχοντας ασκήσει

επαγγελµατική δραστηριότητα άνω του ενός έτους, και έχει καταγραφεί ως πρόσωπο το

οποίο αναζητεί εργασία στην αρµόδια υπηρεσία απασχόλησης,

γ) αν ο ενδιαφερόµενος έχει καταγραφεί δεόντως ως ακουσίως άνεργος µετά τη λήξη ισχύος της

σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου µε διάρκεια µικρότερη του ενός έτους ή αφού κατέστη

ακουσίως άνεργος κατά τη διάρκεια των πρώτων δώδεκα µηνών και έχει καταγραφεί στην

αρµόδια υπηρεσία απασχόλησης ως πρόσωπο το οποίο αναζητεί εργασία. Στην περίπτωση

αυτή, η ιδιότητα του εργαζοµένου διατηρείται επί χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να είναι

µικρότερο του εξαµήνου,

δ) αν ο ενδιαφερόµενος παρακολουθεί µαθήµατα επαγγελµατικής κατάρτισης. Εκτός εάν ο

ενδιαφερόµενος είναι ακουσίως άνεργος, η διατήρηση της ιδιότητας του εργαζοµένου

προϋποθέτει την ύπαρξη σχέσης µεταξύ της προηγούµενης επαγγελµατικής δραστηριότητας

και της κατάρτισης.
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4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, στοιχείο δ) και την παράγραφο 2, µόνο ο/η σύζυγος,

ο καταχωρηµένος σύντροφος που προβλέπεται στο άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο β) και τα

συντηρούµενα τέκνα έχουν δικαίωµα διαµονής ως µέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης, ο

οποίος πληροί τους όρους της παραγράφου 1, στοιχείο γ). Το άρθρο 3, παράγραφος 2 ισχύει για

τους συντηρούµενους απευθείας ανιόντες, καθώς και εκείνους του/της συζύγου ή του

καταχωρηµένου συντρόφου.

Άρθρο 8

∆ιοικητικές διατυπώσεις για τους πολίτες της Ένωσης

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5, παράγραφος 5, το κράτος µέλος υποδοχής µπορεί να

απαιτεί από τους πολίτες της Ένωσης να εγγράφονται από τις αρµόδιες αρχές για τα διαστήµατα

παραµονής που υπερβαίνουν τους τρεις µήνες.

2. Η προθεσµία που τάσσεται για την εγγραφή δεν µπορεί να είναι βραχύτερη των τριών µηνών

από την ηµεροµηνία άφιξης. Χορηγείται αµέσως βεβαίωση εγγραφής, στην οποία αναγράφονται το

ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση του εγγραφέντος και η ηµεροµηνία εγγραφής. Η µη συµµόρφωση

µε την απαίτηση εγγραφής είναι δυνατόν να επισύρει για τον ενδιαφερόµενο κυρώσεις, οι οποίες θα

είναι αναλογικές και δεν θα εισάγουν διακρίσεις.

3. Για να χορηγήσουν βεβαίωση εγγραφής, τα κράτη µέλη µπορούν µόνο να απαιτούν :

− από τους πολίτες της Ένωσης για τους οποίους έχει εφαρµογή το άρθρο 7, παράγραφος 1,

στοιχείο α), να προσκοµίζουν ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, βεβαίωση πρόσληψης

από τον εργοδότη ή πιστοποιητικό απασχόλησης ή απόδειξη ότι είναι µη µισθωτοί,
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− από τους πολίτες της Ένωσης για τους οποίους έχει εφαρµογή το άρθρο 7, παράγραφος 1,

στοιχείο β), να προσκοµίζουν ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο και να παρέχουν

απόδειξη ότι πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β),

− από τους πολίτες της Ένωσης για τους οποίους έχει εφαρµογή το άρθρο 7, παράγραφος 1,

στοιχείο γ), να προσκοµίζουν ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο και να παρέχουν

απόδειξη της εγγραφής τους σε εγκεκριµένο ίδρυµα και της πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης

ασθενείας και τη δήλωση ή το ισοδύναµο µέσο που αναφέρεται στο άρθρο 7, παράγραφος 1,

στοιχείο γ). Τα κράτη µέλη δεν µπορούν να απαιτούν η εν λόγω δήλωση να αναφέρει

συγκεκριµένο ύψος πόρων.

4. Τα κράτη µέλη δεν δύνανται να προσδιορίζουν το ύψος των πόρων που τα ίδια θεωρούν ως

«επαρκείς πόρους», αλλά πρέπει να λαµβάνουν υπόψη την προσωπική κατάσταση του

ενδιαφεροµένου. Εν πάση περιπτώσει, το εν λόγω ύψος δεν πρέπει να υπερβαίνει το όριο κάτω του

οποίου οι υπήκοοι του κράτους µέλους υποδοχής είναι επιλέξιµοι για κοινωνικές παροχές ή, όπου

το κριτήριο αυτό δεν εφαρµόζεται, το ύψος της κατώτατης σύνταξης κοινωνικής ασφάλισης που

καταβάλλεται από το κράτος µέλος υποδοχής.

5. Για να χορηγήσουν βεβαίωση εγγραφής στα µέλη της οικογένειας ενός πολίτη της Ένωσης,

που είναι επίσης πολίτες της Ένωσης, τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτήσουν να προσκοµίζονται

τα εξής έγγραφα :

α) ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο,

β) έγγραφο το οποίο πιστοποιεί την ύπαρξη δεσµού συγγένειας ή καταχωρηµένης συµβίωσης,
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γ) κατά περίπτωση, τη βεβαίωση εγγραφής του πολίτη της Ένωσης που συνοδεύουν ή

πηγαίνουν να συναντήσουν,

δ) στις περιπτώσεις που εµπίπτουν στο άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχεία γ) και δ),

δικαιολογητικά ότι πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 2, παράγραφος 2,

στοιχεία γ) και δ),

ε) στις περιπτώσεις που εµπίπτουν στο άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο α), έγγραφο χορηγηθέν

από την αρµόδια αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης το οποίο πιστοποιεί ότι

συντηρούνται από τον πολίτη της Ένωσης ή ότι ζούσαν υπό τη στέγη του στην εν λόγω χώρα

ή απόδειξη της ύπαρξης σοβαρών λόγων υγείας, οι οποίοι καθιστούν απολύτως αναγκαία την

προσωπική φροντίδα του µέλους της οικογένειας από τον πολίτη της Ένωσης,

στ) στις περιπτώσεις που εµπίπτουν στο άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο β), απόδειξη της

ύπαρξης διαρκούς σχέσης µε τον πολίτη της Ένωσης.

Άρθρο 9

∆ιοικητικές διατυπώσεις για τα µέλη της οικογένειας

που δεν είναι υπήκοοι κράτους µέλους

1. Τα κράτη µέλη χορηγούν στα µέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης τα οποία δεν είναι

υπήκοοι κράτους µέλους δελτίο διαµονής, εφόσον η προβλεπόµενη διάρκεια παραµονής τους

υπερβαίνει τους τρεις µήνες.

2. Η προθεσµία που τάσσεται για την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση δελτίου διαµονής δεν

µπορεί να είναι βραχύτερη των τριών µηνών από την ηµεροµηνία άφιξης.
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3. Η µη συµµόρφωση µε την απαίτηση υποβολής αίτησης για τη χορήγηση δελτίου διαµονής

είναι δυνατόν να επισύρει κυρώσεις για τον ενδιαφερόµενο, οι οποίες θα είναι αναλογικές και δεν

θα εισάγουν διακρίσεις.

Άρθρο 10

Χορήγηση του δελτίου διαµονής

1. Το δικαίωµα διαµονής των µελών της οικογένειας πολίτη της Ένωσης τα οποία δεν είναι

υπήκοοι κράτους µέλους πιστοποιείται µε τη χορήγηση εγγράφου το οποίο καλείται «∆ελτίο

διαµονής µέλους της οικογένειας ενός πολίτη της Ένωσης», το αργότερο εντός εξαµήνου από την

ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. Η βεβαίωση υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση δελτίου

διαµονής χορηγείται αµέσως.

2. Προκειµένου να χορηγήσουν δελτίο διαµονής, τα κράτη µέλη απαιτούν την προσκόµιση των

εξής εγγράφων :

α) ισχύον διαβατήριο,

β) έγγραφο το οποίο πιστοποιεί την ύπαρξη δεσµού συγγένειας ή καταχωρηµένης συµβίωσης,

γ) τη βεβαίωση εγγραφής ή, ελλείψει συστήµατος εγγραφής, οιαδήποτε άλλη απόδειξη διαµονής

στο κράτος µέλος υποδοχής του πολίτη της Ένωσης που συνοδεύουν ή πηγαίνουν να

συναντήσουν,
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δ) στις περιπτώσεις που εµπίπτουν στο άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχεία γ) και δ),

δικαιολογητικά ότι πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 2, παράγραφος 2,

στοιχεία γ) και δ),

ε) στις περιπτώσεις που εµπίπτουν στο άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο α), έγγραφο χορηγηθέν

από την αρµόδια αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης το οποίο πιστοποιεί ότι

συντηρούνται από τον πολίτη της Ένωσης ή ότι ζούσαν υπό τη στέγη του στην εν λόγω χώρα

ή απόδειξη της ύπαρξης σοβαρών λόγων υγείας, οι οποίοι καθιστούν απολύτως αναγκαία την

προσωπική φροντίδα του µέλους της οικογένειας από τον πολίτη της Ένωσης,

στ) στις περιπτώσεις που εµπίπτουν στο άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο β), απόδειξη της

ύπαρξης διαρκούς σχέσης µε τον πολίτη της Ένωσης.

Άρθρο 11

Ισχύς του δελτίου διαµονής

1. Η διάρκεια ισχύος του δελτίου διαµονής που προβλέπεται στο άρθρο 10, παράγραφος 1, είναι

πέντε έτη από την ηµεροµηνία χορήγησης ή για την προβλεπόµενη περίοδο παραµονής του πολίτη

της Ένωσης, εφόσον η εν λόγω περίοδος είναι µικρότερη των πέντε ετών.

2. Η ισχύς του δελτίου διαµονής δεν θίγεται από προσωρινές απουσίες που δεν υπερβαίνουν

τους έξι µήνες ετησίως ούτε από απουσίες µεγαλύτερης διάρκειας για την εκπλήρωση

υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας ή από µία απουσία δώδεκα συναπτών µηνών κατ� ανώτατο

όριο για σοβαρούς λόγους, ιδίως εγκυµοσύνη και µητρότητα, σοβαρή ασθένεια, σπουδές ή

επαγγελµατική κατάρτιση ή τοποθέτηση σε άλλο κράτος µέλος ή τρίτη χώρα.
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Άρθρο 12

∆ιατήρηση του δικαιώµατος διαµονής από τα µέλη της οικογένειας

σε περίπτωση θανάτου ή αναχώρησης του πολίτη της Ένωσης

1. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου, ο θάνατος του πολίτη της Ένωσης ή η αναχώρησή

του από το κράτος µέλος υποδοχής δεν θίγει το δικαίωµα διαµονής των µελών της οικογένειάς του

τα οποία είναι υπήκοοι κράτους µέλους.

Πριν από την απόκτηση δικαιώµατος µόνιµης διαµονής, οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να πληρούν τους

όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχεία α), β), γ) ή δ).

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, δεύτερο εδάφιο, ο θάνατος πολίτη της Ένωσης δεν

συνεπάγεται απώλεια του δικαιώµατος διαµονής των µελών της οικογένειάς του τα οποία δεν είναι

υπήκοοι κράτους µέλους και διαµένουν στο κράτος µέλος υποδοχής ως µέλη της οικογένειας επί

ένα έτος τουλάχιστον πριν από τον θάνατο του πολίτη της Ένωσης.

Πριν από την απόκτηση του δικαιώµατος µόνιµης διαµονής, το δικαίωµα διαµονής των

ενδιαφεροµένων εξακολουθεί να τελεί υπό την προϋπόθεση ότι µπορούν να αποδείξουν ότι είναι

µισθωτοί ή µη µισθωτοί ή ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους για τους ίδιους και τα µέλη της

οικογένειάς τους, ούτως ώστε να µην επιβαρύνουν κατά τη διάρκεια της παραµονής τους το

σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας του κράτους µέλους υποδοχής, και ότι έχουν πλήρη ασφαλιστική

κάλυψη ασθενείας στο κράτος µέλος υποδοχής, ή ότι είναι µέλη της ήδη συσταθείσας στο κράτος

µέλος υποδοχής οικογένειας ενός προσώπου το οποίο πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Η έννοια

των «επαρκών πόρων» ορίζεται στο άρθρο 8, παράγραφος 4.
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Τα εν λόγω µέλη της οικογένειας διατηρούν το δικαίωµα διαµονής αποκλειστικά σε προσωπική

βάση.

3. Η αναχώρηση του πολίτη της Ένωσης από το κράτος µέλος υποδοχής ή ο θάνατός του δεν

συνεπάγεται απώλεια του δικαιώµατος διαµονής των τέκνων του ή του γονέα ο οποίος έχει

πράγµατι την επιµέλεια των τέκνων, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, εφόσον τα τέκνα διαµένουν στο

κράτος µέλος υποδοχής και είναι εγγεγραµµένα σε εκπαιδευτικό ίδρυµα µε σκοπό την

πραγµατοποίηση σπουδών, έως την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Άρθρο 13

∆ιατήρηση του δικαιώµατος διαµονής από τα µέλη της οικογένειας

σε περίπτωση διαζυγίου, ακύρωσης του γάµου ή λήξης της καταχωρηµένης συµβίωσης

1. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου, το διαζύγιο, η ακύρωση του γάµου ή η λήξη της

καταχωρηµένης συµβίωσης του πολίτη της Ένωσης κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 2,

παράγραφος 2, στοιχείο β), δεν θίγει το δικαίωµα διαµονής των µελών της οικογένειάς του, τα

οποία είναι υπήκοοι κράτους µέλους.

Πριν από την απόκτηση δικαιώµατος µόνιµης διαµονής, οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να πληρούν τους

όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχεία α), β), γ) ή δ).
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2. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου, το διαζύγιο, η ακύρωση του γάµου ή η λήξη της

καταχωρηµένης συµβίωσης κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο β), δεν

συνεπάγεται απώλεια του δικαιώµατος διαµονής των µελών της οικογένειας του πολίτη της

Ένωσης τα οποία δεν είναι υπήκοοι κράτους µέλους, στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) αν ο γάµος ή η καταχωρηµένη συµβίωση διήρκεσε, έως την έναρξη της διαδικασίας έκδοσης

διαζυγίου ή ακύρωσης του γάµου ή τη λήξη της καταχωρηµένης συµβίωσης κατά τα

αναφερόµενα στο άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο β), τρία έτη τουλάχιστον, εκ των οποίων

το ένα έτος στο κράτος µέλος υποδοχής, ή

β) αν η επιµέλεια των τέκνων του πολίτη της Ένωσης έχει ανατεθεί στο/στη σύζυγο ή στο/στη

σύντροφο που δεν είναι υπήκοος κράτους µέλους βάσει συµφωνίας µεταξύ των συζύγων ή

των συντρόφων κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο β), ή µε

δικαστική απόφαση, ή

γ) αν τούτο υπαγορεύεται από ιδιαιτέρως δυσχερείς καταστάσεις, όπως σε περίπτωση που το

µέλος της οικογένειας κατέστη θύµα οικογενειακή βίας ενόσω υφίστατο ο γάµος ή η

καταχωρηµένη συµβίωση, ή

δ) αν ο/η σύζυγος ή ο/η σύντροφος που δεν είναι υπήκοος κράτους µέλους απολαύει, βάσει

συµφωνίας µεταξύ των συζύγων ή των συντρόφων κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 2,

παράγραφος 2, στοιχείο β), ή µε δικαστική απόφαση, του δικαιώµατος επικοινωνίας µε

ανήλικο τέκνο, υπό τον όρο ότι το δικαστήριο έκρινε ότι οι επισκέψεις πρέπει να

πραγµατοποιούνται στο κράτος µέλος υποδοχής και για όσο διάστηµα απαιτείται.
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Πριν από την απόκτηση του δικαιώµατος µόνιµης διαµονής, το δικαίωµα διαµονής των

ενδιαφεροµένων εξακολουθεί να τελεί υπό την προϋπόθεση ότι µπορούν να αποδείξουν ότι είναι

µισθωτοί ή µη µισθωτοί ή ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους για τους ίδιους και τα µέλη της

οικογένειάς τους, ούτως ώστε να µην επιβαρύνουν κατά τη διάρκεια της παραµονής τους το

σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας του κράτους µέλους υποδοχής, και ότι έχουν πλήρη ασφαλιστική

κάλυψη ασθενείας στο κράτος µέλος υποδοχής, ή ότι είναι µέλη της ήδη συσταθείσας στο κράτος

µέλος υποδοχής οικογένειας ενός προσώπου το οποίο πληροί αυτές τις προϋποθέσεις. Η έννοια των

«επαρκών πόρων» ορίζεται στο άρθρο 8, παράγραφος 5.

Τα εν λόγω µέλη της οικογένειας διατηρούν το δικαίωµα διαµονής αποκλειστικά σε προσωπική

βάση.

Άρθρο 14

∆ιατήρηση του δικαιώµατος διαµονής

1. Οι πολίτες της Ένωσης και τα µέλη της οικογένειάς τους έχουν το δικαίωµα διαµονής που

προβλέπεται στο άρθρο 6, ενόσω δεν αποτελούν υπέρµετρο βάρος για το σύστηµα κοινωνικής

πρόνοιας του κράτους µέλους υποδοχής.

2. Οι πολίτες της Ένωσης και τα µέλη της οικογένειάς τους έχουν το δικαίωµα διαµονής που

προβλέπεται στα άρθρα 7, 12 και 13, ενόσω πληρούν τους όρους των άρθρων αυτών.

Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις όπου υπάρχει εύλογη αµφιβολία κατά πόσον ο πολίτης της Ένωσης

ή τα µέλη της οικογένειάς του πληρούν τους όρους των άρθρων 7, 12 και 13, τα κράτη µέλη

δύνανται να ελέγχουν εάν πληρούνται οι όροι αυτοί. Ο έλεγχος αυτός δεν διενεργείται

συστηµατικά.
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3. Η προσφυγή στο σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας του κράτους µέλους υποδοχής πολίτη της

Ένωσης ή ενός µέλους της οικογένειάς του δεν συνεπάγεται αυτοµάτως τη λήψη µέτρου απέλασης.

4. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2 και µε την επιφύλαξη των διατάξεων του

Κεφαλαίου VI, δεν λαµβάνεται επ� ουδενί µέτρο απέλασης κατά πολιτών της Ένωσης ή µελών της

οικογένειάς τους, εφόσον :

α) οι πολίτες της Ένωσης είναι µισθωτοί ή µη µισθωτοί, ή

β) οι πολίτες της Ένωσης εισήλθαν στην επικράτεια του κράτους µέλους υποδοχής προκειµένου

να αναζητήσουν εργασία. Σε αυτή την περίπτωση, οι πολίτες της Ένωσης και τα µέλη των

οικογενειών τους, δεν µπορούν να απελαθούν εν όσω οι πολίτες της Ένωσης δύνανται να

παρέχουν αποδείξεις ότι συνεχίζουν να αναζητούν εργασία και ότι έχουν πραγµατικές

πιθανότητες να προσληφθούν.

Άρθρο 15

∆ιαδικαστικές εγγυήσεις

1. Οι διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα 30 και 31 εφαρµόζονται κατ� αναλογία για κάθε

απόφαση περιοριστική της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών της Ένωσης και των µελών των

οικογενειών τους, για άλλους λόγους εκτός της δηµόσιας τάξης, της δηµόσιας ασφάλειας ή της

δηµόσιας υγείας.

2. Η λήξη ισχύος του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου βάσει του οποίου ο

ενδιαφερόµενος εισήλθε στο κράτος µέλος υποδοχής και εξεδόθη η βεβαίωση εγγραφής ή το δελτίο

διαµονής δεν αποτελεί λόγο απέλασης από το κράτος µέλος υποδοχής.

3. Το κράτος µέλος υποδοχής δεν δύναται να επιβάλλει απαγόρευση εισόδου σε συνδυασµό µε

απόφαση απέλασης για την οποία ισχύει η παράγραφος 1.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

∆ικαίωµα µόνιµης διαµονής

Τµήµα Ι

Επιλεξιµότητα

Άρθρο 16

Γενικός κανόνας για τους πολίτες της Ένωσης και τα µέλη των οικογενειών τους

1. Οι πολίτες της Ένωσης οι οποίοι έχουν διαµείνει νοµίµως για συνεχές χρονικό διάστηµα

πέντε ετών στο κράτος µέλος υποδοχής έχουν δικαίωµα µόνιµης διαµονής στην επικράτειά του. Το

δικαίωµα αυτό δεν υπόκειται στους όρους που προβλέπονται στο Κεφάλαιο III.

2. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται και στα µέλη της οικογένειας που δεν είναι υπήκοοι κράτους

µέλους και τα οποία έχουν διαµείνει νοµίµως µε τον πολίτη της Ένωσης στο κράτος µέλος

υποδοχής για συνεχές χρονικό διάστηµα πέντε ετών.

3. Το αδιάλειπτο της διαµονής δεν θίγεται από προσωρινές απουσίες που δεν υπερβαίνουν

συνολικά τους έξι µήνες ετησίως ούτε από απουσίες µεγαλύτερης διάρκειας για την εκπλήρωση

υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας ή από µία απουσία δώδεκα συναπτών µηνών κατ� ανώτατο

όριο για σοβαρούς λόγους, ιδίως εγκυµοσύνη και µητρότητα, σοβαρή ασθένεια, σπουδές ή

επαγγελµατική κατάρτιση ή τοποθέτηση σε άλλο κράτος µέλος ή τρίτη χώρα.
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4. Αφ� ης στιγµής αποκτηθεί, απώλεια του δικαιώµατος µόνιµης διαµονής επέρχεται µόνο σε

περίπτωση απουσίας από το κράτος µέλος υποδοχής για χρονικό διάστηµα που υπερβαίνει τα δύο

συναπτά έτη.

Άρθρο 17

Παρεκκλίσεις για τα πρόσωπα τα οποία δεν εργάζονται πλέον

στο κράτος µέλος υποδοχής και για τα µέλη των οικογενειών τους

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 16, το δικαίωµα µόνιµης διαµονής στο κράτος µέλος

υποδοχής πριν από τη συµπλήρωση συνεχούς χρονικού διαστήµατος πέντε ετών διαµονής

απολαύουν :

α) οι µισθωτοί ή οι µη µισθωτοί, οι οποίοι, κατά το χρόνο παύσης της εργασίας τους, έχουν

φθάσει στην ηλικία που ορίζεται από το δίκαιο του κράτους µέλους υποδοχής για την

απόκτηση δικαιωµάτων σε σύνταξη γήρατος, ή µισθωτοί οι οποίοι έχουν παύσει να ασκούν

µισθωτή δραστηριότητα λόγω πρόωρης συνταξιοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι

εργάσθηκαν στο εν λόγω κράτος µέλος τουλάχιστον τους προηγούµενους δώδεκα µήνες και

ότι έχουν διαµείνει εκεί συνεχώς για περισσότερα από τρία έτη.

Αν το δίκαιο του κράτους µέλους υποδοχής δεν αναγνωρίζει δικαίωµα σε σύνταξη γήρατος

σε ορισµένες κατηγορίες µη µισθωτών, λογίζεται ότι η προϋπόθεση ηλικίας πληρούται όταν ο

ενδιαφερόµενος συµπληρώσει την ηλικία των 60 ετών,

β) στους µισθωτούς ή µη µισθωτούς, οι οποίοι διέµεναν συνεχώς για περισσότερα από δύο έτη

στο κράτος µέλος υποδοχής και έπαυσαν να εργάζονται εκεί εξαιτίας µόνιµης ανικανότητας

προς εργασία.
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Αν η ανικανότητα αυτή είναι συνέπεια εργατικού ατυχήµατος ή επαγγελµατικής ασθενείας

που παρέχει ευεργέτηµα το οποίο καταβάλλεται στον ενδιαφερόµενο εν όλω ή εν µέρει από

φορέα του κράτους µέλους υποδοχής, δεν επιβάλλονται όροι στη διάρκεια της παραµονής,

γ) στους µισθωτούς ή µη µισθωτούς, οι οποίοι, µετά τη συµπλήρωση τριών ετών συνεχούς

απασχόλησης και διαµονής στο κράτος µέλος υποδοχής, ασκούν µισθωτή ή µη µισθωτή

δραστηριότητα σε άλλο κράτος µέλος, διατηρώντας τον τόπο διαµονής τους στο κράτος

µέλος υποδοχής, στο οποίο και επιστρέφουν, καταρχήν, καθηµερινώς ή τουλάχιστον άπαξ

εβδοµαδιαίως.

Για τους σκοπούς της απόκτησης των δικαιωµάτων που προβλέπονται στα στοιχεία α) και β), οι

περίοδοι απασχόλησης στο κράτος µέλος όπου εργάζεται ο ενδιαφερόµενος λογίζονται ως περίοδοι

απασχόλησης οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν στο κράτος µέλος υποδοχής.

Οι περίοδοι ακουσίας ανεργίας, οι οποίες έχουν καταγραφεί δεόντως από την αρµόδια υπηρεσία

απασχόλησης, οι περίοδοι διακοπής δραστηριότητας που δεν οφείλονται στη βούληση του

ενδιαφεροµένου και οι απουσίες από την εργασία ή η διακοπή δραστηριότητας λόγω ασθενείας ή

ατυχήµατος λογίζονται ως περίοδοι απασχόλησης.

2. Οι όροι της διάρκειας παραµονής και απασχόλησης που προβλέπονται στην παράγραφο 1,

στοιχείο α) και ο όρος της διάρκειας παραµονής που προβλέπεται στην παράγραφο 1, στοιχείο β),

δεν ισχύουν αν ο/η σύζυγος ή ο αναφερόµενος στο άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο β), σύντροφος

του µισθωτού ή του µη µισθωτού, είναι υπήκοος του κράτους µέλους υποδοχής ή απώλεσε την

ιθαγένεια του κράτους µέλους αυτού λόγω του γάµου του/της µε τον εν λόγω µισθωτό ή µη

µισθωτό.
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3. Ανεξαρτήτως ιθαγένειας, τα µέλη της οικογένειας µισθωτού ή µη µισθωτού που διαµένουν

µαζί του στην επικράτεια του κράτους µέλους υποδοχής έχουν δικαίωµα µόνιµης διαµονής στο εν

λόγω κράτος µέλος, εφόσον ο ίδιος ο µισθωτός ή ο µη µισθωτός έχει αποκτήσει δικαίωµα µόνιµης

διαµονής στο εν λόγω κράτος µέλος δυνάµει της παραγράφου 1.

4. Ωστόσο, αν ο µισθωτός ή ο µη µισθωτός απεβίωσε ενόσω ακόµη εργαζόταν αλλά πριν

αποκτήσει το καθεστώς µόνιµης διαµονής στο κράτος µέλος υποδοχής δυνάµει της παραγράφου 1,

τα µέλη της οικογένειάς του που διαµένουν µαζί του στο κράτος µέλος υποδοχής, έχουν δικαίωµα

µόνιµης διαµονής εκεί, υπό την προϋπόθεση ότι :

α) ο µισθωτός ή ο µη µισθωτός είχε διαµείνει κατά τον χρόνο του θανάτου του, συνεχώς επί δύο

έτη στην επικράτεια του εν λόγω κράτους µέλους, ή

β) ο θάνατός του οφείλεται σε εργατικό ατύχηµα ή επαγγελµατική ασθένεια, ή

γ) ο/η επιζών/ώσα σύζυγος έχει απωλέσει την ιθαγένεια του εν λόγω κράτους µέλους λόγω του

γάµου του/της µε τον µισθωτό ή τον µη µισθωτό.
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Άρθρο 18

Απόκτηση δικαιώµατος µόνιµης διαµονής από ορισµένα µέλη της οικογένειας

που δεν είναι υπήκοοι κράτους µέλους

Με την επιφύλαξη του άρθρου 17, τα µέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης για τα οποία ισχύει

το άρθρο 12, παράγραφος 2 και το άρθρο 13, παράγραφος 2 και τα οποία πληρούν τους εκεί

προβλεπόµενους όρους, αποκτούν το δικαίωµα µόνιµης διαµονής εάν διαµείνουν νοµίµως για

χρονικό διάστηµα πέντε συναπτών ετών στο κράτος µέλος υποδοχής.

Τµήµα ΙΙ

∆ιοικητικές διατυπώσεις

Άρθρο 19

Έγγραφο πιστοποίησης µόνιµης διαµονής πολίτη της Ένωσης

1. Αφού εξακριβώσουν τη διάρκεια της παραµονής, τα κράτη µέλη χορηγούν στους δικαιούχους

µόνιµης διαµονής πολίτες της Ένωσης, κατόπιν αιτήσεώς των, έγγραφο που πιστοποιεί τη µόνιµη

διαµονή τους.

2. Το έγγραφο που πιστοποιεί τη µόνιµη διαµονή εκδίδεται το συντοµότερο δυνατόν.
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Άρθρο 20

∆ελτίο µόνιµης διαµονής για µέλη της οικογένειας

που δεν είναι υπήκοοι κράτους µέλους

1. Τα κράτη µέλη χορηγούν στα δικαιούχα µόνιµης διαµονής µέλη της οικογένειας που δεν είναι

υπήκοοι κράτους µέλους δελτίο µόνιµης διαµονής εντός εξαµήνου από την υποβολή της αίτησης.

Το δελτίο µόνιµης διαµονής ανανεώνεται αυτοδικαίως ανά δεκαετία.

2. Η αίτησης χορήγησης δελτίου µόνιµης διαµονής πρέπει να υποβάλλεται πριν από τη λήξη της

ισχύος του δελτίου διαµονής. Η µη συµµόρφωση µε την απαίτηση υποβολής αίτησης για τη

χορήγηση δελτίου διαµονής µπορεί να επισύρει κυρώσεις για τον ενδιαφερόµενο, οι οποίες θα είναι

αναλογικές και δεν θα εισάγουν διακρίσεις.

3. ∆ιακοπή της διαµονής η οποία δεν υπερβαίνει τα δύο συναπτά έτη δεν θίγει την ισχύ του

δελτίου µόνιµης διαµονής.

Άρθρο 21

Αδιάλειπτο της διαµονής

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, το αδιάλειπτο της διαµονής µπορεί να πιστοποιείται µε

κάθε αποδεικτικό µέσο εν χρήσει στο κράτος µέλος υποδοχής. Το αδιάλειπτο της διαµονής

διακόπτεται από κάθε απόφαση απέλασης η οποία εκτελείται νοµοτύπως κατά του ενδιαφεροµένου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

∆ιατάξεις κοινές για το δικαίωµα διαµονής

και το δικαίωµα µόνιµης διαµονής

Άρθρο 22

Εδαφική εφαρµογή

Το δικαίωµα διαµονής και το δικαίωµα µόνιµης διαµονής καλύπτουν το σύνολο της επικράτειας

του κράτους µέλους υποδοχής. Τα κράτη µέλη µπορούν να επιβάλλουν εδαφικούς περιορισµούς

στο δικαίωµα διαµονής και στο δικαίωµα µόνιµης διαµονής µόνο στις περιπτώσεις που οι ίδιοι

περιορισµοί ισχύουν και για τους ηµεδαπούς.

Άρθρο 23

Συναφή δικαιώµατα

Ανεξαρτήτως ιθαγένειας, τα µέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης, τα οποία έχουν το δικαίωµα

διαµονής ή το δικαίωµα µόνιµης διαµονής σε κράτος µέλος, δικαιούνται να εργάζονται εκεί ως

µισθωτοί ή µη µισθωτοί.
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Άρθρο 24

Ίση µεταχείριση

1. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που προβλέπονται ρητώς στη Συνθήκη και στο

παράγωγο δίκαιο, όλοι οι πολίτες της Ένωσης που διαµένουν στην επικράτεια του κράτους µέλους

υποδοχής βάσει της παρούσας οδηγίας, απολαύουν ίσης µεταχείρισης σε σύγκριση µε τους

ηµεδαπούς του εν λόγω κράτους µέλους εντός του πεδίου εφαρµογής της Συνθήκης. Το ευεργέτηµα

του δικαιώµατος αυτού εκτείνεται στα µέλη της οικογένειας που δεν είναι υπήκοοι κράτους µέλους,

εφόσον έχουν δικαίωµα διαµονής ή µόνιµης διαµονής.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, το κράτος µέλος υποδοχής δεν είναι υποχρεωµένο

να χορηγεί δικαίωµα σε κοινωνικές παροχές κατά τους πρώτους τρεις µήνες της διαµονής, ή, κατά

περίπτωση, κατά το µακρότερο χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στο άρθρο 14, παράγραφος 4,

στοιχείο (β), ούτε να δίνει, πριν από την απόκτηση του δικαιώµατος µόνιµης διαµονής,

σπουδαστική βοήθεια, συµπεριλαµβανοµένης της επαγγελµατικής κατάρτισης, αποτελούµενη από

σπουδαστικές υποτροφίες ή σπουδαστικά δάνεια σε άλλα πρόσωπα εκτός από µισθωτούς, µη

µισθωτούς, σε πρόσωπα που διατηρούν αυτή την ιδιότητα και στα µέλη των οικογενειών τους.

Άρθρο 25

Γενικές διατάξεις περί των εγγράφων διαµονής

1. Η κατοχή της προβλεπόµενης στο άρθρο 8 βεβαίωσης εγγραφής, εγγράφου που πιστοποιεί τη

µόνιµη διαµονή, βεβαίωσης που πιστοποιεί την υποβολή αίτησης για χορήγηση δελτίου διαµονής

µέλους της οικογένειας, ή δελτίου µόνιµης διαµονής δεν µπορεί, σε καµιά περίπτωση, να

επιβάλλεται ως προϋπόθεση της άσκησης δικαιώµατος ή της διεκπεραίωσης διοικητικής

διατύπωσης, καθόσον η απόκτηση δικαιωµάτων µπορεί να βεβαιώνεται µε οιοδήποτε άλλο

αποδεικτικό µέσο.



13263/3/03 REV 3 ZAC/gd 37
DG C I    EL

2. Όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 χορηγούνται ατελώς ή έναντι τέλους

που δεν υπερβαίνει το επιβαλλόµενο στους ηµεδαπούς για τη χορήγηση παρεµφερών εγγράφων.

Άρθρο 26

Έλεγχοι

Τα κράτη µέλη µπορούν να διενεργούν ελέγχους µε αντικείµενο την τήρηση της υποχρέωσης που,

ενδεχοµένως, επιβάλλει στους αλλοδαπούς η εθνική νοµοθεσία να φέρουν βεβαίωση εγγραφής ή

δελτίο διαµονής, υπό την προϋπόθεση ότι η ίδια υποχρέωση ισχύει για τους ηµεδαπούς σε σχέση µε

το δελτίο ταυτότητάς τους. Σε περίπτωση µη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, τα κράτη µέλη

µπορούν να επιβάλλουν κυρώσεις ίδιες µε εκείνες που επιβάλλουν στους ηµεδαπούς διότι δεν

φέρουν το δελτίο ταυτότητάς τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Περιορισµοί του δικαιώµατος εισόδου και του δικαιώµατος διαµονής για λόγους

δηµόσιας τάξης, δηµόσιας ασφάλειας ή δηµόσιας υγείας

Άρθρο 27

Γενικές αρχές

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, τα κράτη µέλη µπορούν να

επιβάλλουν περιορισµούς στην ελευθερία κυκλοφορίας και διαµονής των πολιτών της Ένωσης και

των µελών της οικογένειάς τους, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, για λόγους δηµόσιας τάξης, δηµόσιας

ασφάλειας ή δηµόσιας υγείας. ∆εν µπορεί να γίνεται επίκληση των λόγων αυτών για την

εξυπηρέτηση οικονοµικών σκοπών.
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2. Κάθε µέτρο που λαµβάνεται για λόγους δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας ασφάλειας πρέπει να

τηρεί την αρχή της αναλογικότητας και να θεµελιώνεται αποκλειστικά στην προσωπική

συµπεριφορά του αφορώµενου ατόµου. Προηγούµενες ποινικές καταδίκες δεν αποτελούν

αφ�εαυτών λόγους για τη λήψη τέτοιων µέτρων.

Η προσωπική συµπεριφορά του αφορώµενου ατόµου πρέπει να συνιστά πραγµατική, ενεστώσα και

αρκούντως σοβαρή απειλή, στρεφόµενη κατά θεµελιώδους συµφέροντος της κοινωνίας.

Αιτιολογίες που δεν συνδέονται µε τα στοιχεία της υπόθεσης ή στηρίζονται σε εκτιµήσεις γενικής

πρόληψης δεν γίνονται αποδεκτές.

3. Για να εξακριβώσει κατά πόσον ο ενδιαφερόµενος συνιστά απειλή για τη δηµόσια τάξη ή τη

δηµόσια ασφάλεια, κατά τη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής ή, αν δεν υπάρχει σύστηµα εγγραφής,

το αργότερο εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία άφιξης του ενδιαφεροµένου στην επικράτειά

του ή από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης της παρουσίας του ενδιαφερόµενου στην επικράτειά

του, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 5, παράγραφος 5, ή κατά την έκδοση του δελτίου διαµονής,

το κράτος µέλος υποδοχής µπορεί, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να ζητεί από το κράτος µέλος

καταγωγής και, ενδεχοµένως, από άλλα κράτη µέλη, να παρέχουν πληροφορίες για το ποινικό

µητρώο του ενδιαφεροµένου. Η έρευνα αυτή δεν µπορεί να έχει συστηµατικό χαρακτήρα. Το

κράτος µέλος από το οποίο ζητούνται τα στοιχεία πρέπει να απαντά εντός διµήνου.

4. Το κράτος µέλος που εξέδωσε το διαβατήριο ή το δελτίο ταυτότητας επιτρέπει στον κάτοχο

του εγγράφου ο οποίος έχει απελαθεί από άλλο κράτος µέλος για λόγους δηµόσιας τάξης, δηµόσιας

ασφάλειας ή δηµόσιας υγείας να εισέλθει εκ νέου στο έδαφός του, χωρίς διατυπώσεις, έστω και αν

η ισχύς του εγγράφου έχει λήξει ή αµφισβητείται η ιθαγένεια του κατόχου.
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Άρθρο 28

Προστασία κατά της απέλασης

1. Πριν λάβει απόφαση απέλασης για λόγους δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας ασφάλειας, το κράτος

µέλος υποδοχής λαµβάνει υπόψη εκτιµήσεις όπως η διάρκεια παραµονής του αφορώµενου ατόµου

στην επικράτειά του, η ηλικία, η κατάσταση της υγείας του, η οικογενειακή και οικονοµική του

κατάσταση, η κοινωνική και πολιτιστική ενσωµάτωσή του στο κράτος µέλος υποδοχής και το

εύρος των δεσµών του µε τη χώρα καταγωγής.

2. Το κράτος µέλος υποδοχής δεν µπορεί να λαµβάνει απόφαση απέλασης πολίτη της Ένωσης ή

µέλους της οικογένειάς του, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, που έχει αποκτήσει δικαίωµα µόνιµης

διαµονής στην επικράτειά του, παρά µόνο για σοβαρούς λόγους δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας

ασφάλειας.

3. ∆εν µπορεί να λαµβάνεται απόφαση απέλασης πολίτη της Ένωσης, εκτός αν η απόφαση

απέλασης βασίζεται σε επιτακτικούς λόγους δηµόσιας ασφάλειας, κατά τα οριζόµενα από τα κράτη

µέλη, εφόσον τα πρόσωπα αυτά :

α) έχουν διαµείνει κατά τα προηγούµενα δέκα έτη στο κράτος µέλος υποδοχής, ή

β) είναι ανήλικοι, εκτός εάν η απέλαση είναι απαραίτητη για το βέλτιστο συµφέρον του παιδιού,

όπως προβλέπεται στη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, της

20ής Νοεµβρίου 1989.
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Άρθρο 29

∆ηµόσια υγεία

1. Οι µόνες ασθένειες που δικαιολογούν µέτρο περιοριστικό της ελευθερίας κυκλοφορίας, είναι

οι ασθένειες που εγκλείουν κίνδυνο επιδηµίας, όπως ορίζονται στις οικείες πράξεις της Παγκόσµιας

Οργάνωσης Υγείας, καθώς και άλλες λοιµώδεις νόσοι ή µεταδοτικές παρασιτικές ασθένειες,

εφόσον αποτελούν, στο κράτος µέλος υποδοχής, αντικείµενο διατάξεων προστασίας εφαρµοστέων

στους ηµεδαπούς.

2. Οι ασθένειες που επέρχονται περισσότερο από τρεις µήνες µετά την ηµεροµηνία άφιξης, δεν

δικαιολογούν την απέλαση από την επικράτεια.

3. Ένα κράτος µέλος µπορεί, αν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις που το καθιστούν αναγκαίο,  να

υποβάλει εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία άφιξης, σε δωρεάν ιατρική εξέταση τους

απολαύοντες του δικαιώµατος διαµονής, προκειµένου να πιστοποιηθεί ότι δεν πάσχουν από καµµία

από τις ασθένειες που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Αυτές οι ιατρικές εξετάσεις δεν µπορούν να

έχουν συστηµατικό χαρακτήρα.

Άρθρο 30

Κοινοποίηση των αποφάσεων

1. Κάθε απόφαση που λαµβάνεται δυνάµει του άρθρου 27, παράγραφος 1, πρέπει να

κοινοποιείται εγγράφως στους ενδιαφερόµενους κατά τρόπο που να τους επιτρέπει να κατανοήσουν

το περιεχόµενο και τις συνέπειες της απόφασης.

2. Οι ενδιαφερόµενοι ενηµερώνονται, επακριβώς και πλήρως, για τους λόγους δηµόσιας τάξης,

δηµόσιας ασφάλειας ή δηµόσιας υγείας επί των οποίων στηρίζεται η ληφθείσα στην περίπτωσή

τους απόφαση, εκτός αν αυτό αντιτίθεται στα συµφέροντα της ασφάλειας του κράτους.
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3. Η κοινοποίηση περιέχει µνεία του δικαστηρίου ή της διοικητικής αρχής ενώπιον του οποίου ο

ενδιαφερόµενος µπορεί να ασκήσει προσφυγή, την προθεσµία της προσφυγής καθώς και,

ενδεχοµένως, την προθεσµία που τάσσεται στον ενδιαφερόµενο να εγκαταλείψει την επικράτεια

του κράτους µέλους. Με εξαίρεση τις δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις κατεπείγοντος, η

τασσόµενη προθεσµία για την εγκατάλειψη της επικράτειας δεν µπορεί να είναι µικρότερη του ενός

µηνός από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης.

Άρθρο 31

∆ιαδικαστικές εγγυήσεις

1. Οι ενδιαφερόµενοι έχουν πρόσβαση σε δικαστικές και, ενδεχοµένως, διοικητικές διαδικασίες

προσφυγών στο κράτος µέλος υποδοχής, προκειµένου να προσβάλλουν ή να ζητήσουν την

αναθεώρηση απόφασης η οποία έχει ληφθεί εις βάρος τους για λόγους δηµόσιας τάξης, δηµόσιας

ασφάλειας ή δηµόσιας υγείας.

2. Όταν η αίτηση προσφυγής ή η αίτηση δικαστικής αναθεώρησης κατά της απόφασης

απέλασης συνοδεύεται από αίτηση ασφαλιστικών µέτρων για την αναστολή της εκτέλεσής της, η

σωµατική αποµάκρυνση του ενδιαφεροµένου από την επικράτεια δεν µπορεί να διενεργείται

προτού ληφθεί απόφαση επί των ασφαλιστικών µέτρων, εκτός εάν :

− η απόφαση απέλασης βασίζεται σε προηγούµενη δικαστική απόφαση, ή
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− τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα είχαν ήδη πρόσβαση σε δικαστική αναθεώρηση, ή

− η απόφαση απέλασης βασίζεται σε επιτακτικούς λόγους δηµόσιας ασφάλειας σύµφωνα µε το

άρθρο 28, παράγραφος 3.

3. Οι διαδικασίες προσφυγών επιτρέπουν τον έλεγχο της νοµιµότητας της απόφασης καθώς και

των γεγονότων και των περιστάσεων επί των οποίων βασίζεται το προτεινόµενο µέτρο.

Εξασφαλίζουν επίσης ότι η απόφαση δεν είναι δυσανάλογη, ιδίως σε σχέση µε τις απαιτήσεις που

καθορίζονται στο άρθρο 28.

4. Τα κράτη µέλη µπορούν να απαγορεύσουν την είσοδο του ενδιαφεροµένου στην επικράτειά

τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσφυγής, αλλά δεν µπορούν να του απαγορεύσουν να

υπερασπισθεί τον εαυτό του κατά τη δίκη, αυτοπροσώπως, εκτός αν η εµφάνισή του µπορεί να

προκαλέσει σοβαρή διατάραξη της δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας ασφάλειας ή αν η προσφυγή ή

δικαστική αναθεώρηση αφορά άρνηση εισόδου στην επικράτεια.

Άρθρο 32

∆ιάρκεια των διαταγών απαγόρευσης εισόδου

1. Τα πρόσωπα τα οποία αποτέλεσαν αντικείµενο απόφασης απαγόρευσης εισόδου για λόγους

δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας ασφάλειας µπορούν να υποβάλλουν αίτηση, για την άρση της

απόφασης απαγόρευσης εισόδου µετά από µία εύλογη, ανάλογα µε τις περιστάσεις, προθεσµία, και,

εν πάση περιπτώσει, µετά την πάροδο τριετίας από την εκτέλεση της οριστικής απόφασης

απαγόρευσης εισόδου που έχει ληφθεί νοµοτύπως σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο, επικαλούµενα

στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ουσιαστική µεταβολή των περιστάσεων που είχαν δικαιολογήσει

την απόφαση απαγόρευσης εισόδου.



13263/3/03 REV 3 ZAC/gd 43
DG C I    EL

Το οικείο κράτος µέλος αποφαίνεται επί της αιτήσεως αυτής εντός έξι µηνών από την υποβολή της.

2. Τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 πρόσωπα δεν έχουν κανένα δικαίωµα εισόδου στην

επικράτεια του οικείου κράτους µέλους όσο εξετάζεται η αίτησή τους.

Άρθρο 33

Η απέλαση ως ποινή ή παρεπόµενο µέτρο

1. Το κράτος µέλος υποδοχής δύναται να εκδίδει αποφάσεις απέλασης ως ποινή ή ως

παρεπόµενο µέτρο σε σχέση µε ποινή κράτησης, µόνον εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις των

άρθρων 27, 28 και 29.

2. Αν η απόφαση απέλασης όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1, εκτελείται περισσότερο από

δύο έτη αφότου εκδοθεί το κράτος µέλος βεβαιώνεται ότι το αφορώµενο άτοµο εξακολουθεί να

αποτελεί πραγµατική απειλή για τη δηµόσια τάξη ή τη δηµόσια ασφάλεια, και εξετάζει επίσης κατά

πόσον έχει, ενδεχοµένως, επέλθει ουσιαστική µεταβολή των περιστάσεων αφότου εκδόθηκε η

απόφαση απέλασης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 34

∆ηµοσιότητα

Τα κράτη µέλη κοινολογούν πληροφορίες σχετικά µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των

πολιτών της Ένωσης και των µελών των οικογενειών τους σχετικά µε τα θέµατα που ρυθµίζονται

από την παρούσα οδηγία, ιδίως µε εκστρατείες συνειδητοποίησης διεξαγόµενες µέσω των εθνικών

και τοπικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης και µέσων επικοινωνίας.

Άρθρο 35

Κατάχρηση δικαιώµατος

Τα κράτη µέλη µπορούν να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να αρνούνται, να

τερµατίζουν ή να ανακαλούν οποιοδήποτε δικαίωµα αναγνωριζόµενο από την παρούσα οδηγία, σε

περίπτωση κατάχρησης δικαιώµατος ή απάτης, όπως π.χ. σε περίπτωση εικονικού γάµου. Τα εν

λόγω µέτρα πρέπει να είναι αναλογικά και να υπόκεινται στις διαδικαστικές εγγυήσεις που

προβλέπονται στα άρθρα 30 και 31.
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Άρθρο 36

Κυρώσεις

Τα κράτη µέλη καθορίζουν διατάξεις επί των κυρώσεων που επιβάλλονται στην περίπτωση

παράβασης των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται για την υλοποίηση της παρούσας οδηγίας και

λαµβάνουν κάθε αναγκαίο µέτρο για την εφαρµογή τους. Οι προβλεπόµενες κυρώσεις πρέπει να

είναι αποτελεσµατικές και αναλογικές. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν τις διατάξεις αυτές στην

Επιτροπή το αργότερο ��.. *, και κάθε µεταγενέστερη τροποποίησή τους, το συντοµότερο

δυνατόν.

Άρθρο 37

Ευνοϊκότερες εθνικές διατάξεις

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν επηρεάζουν τις καθοριζόµενες από τα κράτη µέλη

νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις, οι οποίες είναι, ενδεχοµένως, ευνοϊκότερες για

τα πρόσωπα που εµπίπτουν στην παρούσα οδηγία.

Άρθρο 38

Κατάργηση

1. Τα άρθρα 10 και 11 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 καταργούνται από � *.

2. Οι οδηγίες 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ,

90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ καταργούνται από � *.

                                                
* ∆ύο έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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3. Οι αναφορές που γίνονται στις καταργούµενες διατάξεις και οδηγίες θεωρούνται ως

αναφορές στην παρούσα οδηγία.

Άρθρο 39

Έκθεση

Όχι αργότερα από ��� * , η Επιτροπή υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο

Συµβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, συνοδευόµενη από τις, τυχόν,

αναγκαίες, προτάσεις, κυρίως όσον αφορά τη δυνατότητα επέκτασης του χρονικού διαστήµατος

κατά το οποίο οι πολίτες της Ένωσης και τα µέλη των οικογενειών τους µπορούν να διαµένουν

στην επικράτεια του κράτους µέλους υποδοχής άνευ όρων. Τα κράτη µέλη παρέχουν στην

Επιτροπή τις πληροφορίες που απαιτούνται για την κατάρτιση της έκθεσης.

Άρθρο 40

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι

αναγκαίες προκειµένου να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία µέχρι τις ��. **.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή

συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Τα κράτη µέλη

καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η αναφορά αυτή.

                                                
* Τέσσερα έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
** ∆ύο έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου

που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία µαζί µε πίνακα από τον οποίο

εµφαίνεται ο τρόπος αντιστοιχίας των διατάξεων της παρούσας οδηγίας προς τις θεσπισθείσες

εθνικές διατάξεις.

Άρθρο 41

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 42

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

==================
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 5 ∆εκεµβρίου 2003

για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε το δικαίωµα των πολιτών της Ένωσης και των µελών των
οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαµένουν ελεύθερα στην επικράτεια
των κρατών µελών και σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού  (ΕΟΚ)
αριθ. 1612/68 και την κατάργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ,
72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ,
90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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I. Εισαγωγή

Η Επιτροπή διαβίβασε την προαναφερόµενη πρόταση στο Συµβούλιο στις 2 Ιουλίου 2001. 1

Η Επιτροπή των Περιφερειών εξέδωσε τη γνώµη της στις 13 Μαρτίου 2002. 2

Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε τη γνώµη της στις 24 Απριλίου

2002. 3

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση στις

11 Φεβρουαρίου 2003, υιοθετώντας 82 τροπολογίες στην αρχική πρόταση.

Με βάση τα αποτελέσµατα της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η

Επιτροπή ενέκρινε τροποποιηµένη πρόταση στις 15 Απριλίου 2003.

Η πρόταση βασίζεται στα άρθρα 12, 18 παρ.2, 40, 44 και 52 της Συνθήκης ΕΚ. Πρέπει να

εκδοθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία συναπόφασης µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και µε

ειδική πλειοψηφία του Συµβουλίου.

∆υνάµει της διαδικασίας συναπόφασης (άρθρο 251 ΣΕΚ), στις 5 ∆εκεµβρίου 2003

το Συµβούλιο, έχοντας υπόψη την πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

καθόρισε την κοινή του θέση όσον αφορά το σχέδιο οδηγίας.

                                                
1 ΕΕ C 270, 25.9.2001, σ. 150.
2 ΕΕ C 192, 12.8.2002, σ. 17.
3 ΕΕ C 149, 21.6.2002, σ. 46.
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ΙΙ. Στόχος

Η πρόταση οδηγίας εντάσσεται στο νοµικό και πολιτικό περιβάλλον το οποίο δηµιουργήθηκε

µε την καθιέρωση της ιθαγένειας της Ένωσης : οι πολίτες της Ένωσης θα πρέπει, τηρουµένων

των αναλογιών, να µπορούν να κυκλοφορούν µεταξύ των κρατών µελών υπό προϋποθέσεις

παρόµοιες µε εκείνες υπό τις οποίες κυκλοφορούν ή αλλάζουν τόπο διαµονής οι υπήκοοι ενός

κράτους µέλους στην ίδια τους τη χώρα.

Η πρόταση εξυπηρετεί διάφορους σκοπούς :

− να συγκεντρωθεί το σύνθετο σώµα της ισχύουσας νοµοθεσίας σε µία µόνο νοµοθετική
πράξη που θα καθιερώνει ενιαίο σύστηµα το οποίο θα εφαρµόζεται σε όλες τις
κατηγορίες προσώπων (εργαζοµένους, σπουδαστές, οικονοµικώς ανενεργά πρόσωπα)·

− να βελτιωθεί η ισχύουσα νοµοθεσία, λαµβανοµένων υπόψη της νοµολογίας του
∆ικαστηρίου των Ε.Κ. και των διατάξεων του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων
της ΕΕ που αφορούν την ενότητα της οικογένειας και την προστασία της οικογενειακής
ζωής·

− να απλουστευθούν οι όροι και οι διοικητικές διατυπώσεις που συνδέονται µε την
άσκηση του δικαιώµατος ελεύθερης κυκλοφορίας και διαµονής στα κράτη µέλη·

− να διευκολυνθεί το δικαίωµα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαµονής των µελών της
οικογένειας όλων των πολιτών της Ένωσης, ανεξαρτήτως ιθαγένειας.

ΙΙΙ. Ανάλυση της κοινής θέσης η οποία περιλαµβάνεται στο έγγρ. 13263/03

Η κοινή θέση του Συµβουλίου συµφωνεί πλήρως µε το βασικό στόχο της πρότασης της

Επιτροπής, ήτοι να διευκολυνθεί η άσκηση του δικαιώµατος ελεύθερης κυκλοφορίας και

διαµονής µειώνοντας τις διοικητικές διατυπώσεις, παρέχοντας σαφέστερο ορισµό του

καθεστώτος των µελών της οικογένειας, δηµιουργώντας µόνιµο δικαίωµα διαµονής µετά την

πάροδο πέντε ετών νόµιµης διαµονής σε κράτος µέλος και περιορίζοντας τη δυνατότητα των

κρατών µελών να αρνούνται ή να τερµατίζουν το δικαίωµα διαµονής για λόγους δηµόσιας

τάξης.
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Ωστόσο, το Συµβούλιο επέφερε ορισµένες αλλαγές σε σχέση µε την αρχική πρόταση της

Επιτροπής, οι οποίες έγιναν δεκτές από την Επιτροπή. Πέραν των τροποποιήσεων ουσίας που

αναφέρονται κατωτέρω, η κοινή θέση περιλαµβάνει αλλαγές συντακτικής και τεχνικής

φύσης, προκειµένου να αποσαφηνιστούν ορισµένες διατάξεις, να διασφαλισθεί η εσωτερική

συνοχή και να αναπροσαρµοσθεί η ορολογία.

Α. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι οποίες έγιναν δεκτές από το Συµβούλιο

στην κοινή του θέση :

Οι τροπολογίες 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12 ,13, 25, 28, 34, 39, 40, 55, 59, 61, 64, 68, 71, 72, 74, 78,

79, 80, 82, 83, 85, 86, 89, 90 και 99 ενσωµατώθηκαν πλήρως στην κοινή θέση.

Οι τροπολογίες 7, 11, 20, 24, 30, 33, 41, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 64, 68, 74, 77, 78, 79, 82,

83, 86, 108 και 113 ενσωµατώθηκαν εν µέρει στην κοινή θέση. Συγκεκριµένα :

Τροπολογία 7 (αιτιολογική σκέψη 9) : ορίζει ότι η διαµονή που δεν υπερβαίνει τους έξι

µήνες δεν θα πρέπει να υπόκειται σε προϋποθέσεις. Μετά από προσεκτική εξέταση, το

Συµβούλιο συµφώνησε να ορίσει την περίοδο σε τρεις µήνες, όπως προβλέπεται στο ισχύον

κεκτηµένο, σύµφωνα µε το νέο άρθρο 6. Ωστόσο, ευνοϊκότερη µεταχείριση επιφυλάσσεται

στα πρόσωπα που αναζητούν εργασία, όπως αναγνωρίζονται από τη νοµολογία του

∆ικαστηρίου.

Τροπολογία 11 (αιτιολογική σκέψη 20) : ενσωµατώθηκε στην κοινή θέση ελαφρώς

τροποποιηµένη, προκειµένου να συµφωνεί µε το νέο κείµενο του άρθρου 21.

Τροπολογία 20 (άρθρο 3 παρ. 2) : αποσκοπεί στη διευκόλυνση της εισόδου και διαµονής των

µελών της οικογένειας τα οποία δεν καλύπτονται από το άρθρο 2, σε περιπτώσεις όπου αυτό

επιβάλλεται για σοβαρούς λόγους υγείας ή ανθρωπιστικούς λόγους. Η διατύπωση αυτή

περιελήφθη εν µέρει στην κοινή θέση, αφού διεγράφη η µνεία των ανθρωπιστικών λόγων,

διότι το Συµβούλιο θεωρεί ότι περιλαµβάνονται ήδη στις δεσµεύσεις που έχουν αναλάβει τα

κράτη µέλη στον τοµέα των θεµελιωδών δικαιωµάτων.
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Τροπολογία 24 (άρθρο 5 παρ. 2) : το Συµβούλιο την περιέλαβε στην κοινή του θέση αλλά

δεν διατήρησε το τµήµα της τροπολογίας το οποίο ορίζει πέντε εργάσιµες ηµέρες για τη

χορήγηση θεώρησης σε µέλη της οικογένειας που είναι υπήκοοι τρίτης χώρας. Το Συµβούλιο

θεωρεί υπερβολικά αυστηρή την προθεσµία αυτή και την αντικατέστησε µε τη φράση «το

συντοµότερο δυνατόν, βάσει ταχείας διαδικασίας», η οποία εγγυάται ευελιξία και ταχεία

χορήγηση θεωρήσεων.

Τροπολογία 30 (άρθρο 7 παρ. 3) : η τροπολογία αυτή η οποία δεν συνεπάγεται αλλαγές στο

κείµενο, απλώς µετακίνηση του άρθρου 8 παρ. 7, περιελήφθη στην κοινή θέση. Το

Συµβούλιο τροποποίησε, όµως, τη διατύπωση του στοιχείου γ), προκειµένου να διευκρινισθεί

ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση, το καθεστώς του εργαζοµένου διατηρείται για έξι µήνες

τουλάχιστον.

Τροπολογία 33 (άρθρο 8 παρ. 2) : το Συµβούλιο δεν διατήρησε το τµήµα της τροπολογίας

όπου αναφέρεται ότι οι κυρώσεις πρέπει να είναι διοικητικές· προτίµησε να αφήσει τα κράτη

µέλη να αποφασίσουν το είδος των εφαρµοστέων κυρώσεων, σύµφωνα µε την εθνική

νοµοθεσία.

Τροπολογία 41 (άρθρο 11 παρ. 2) : το κείµενο της κοινής θέσης διαφέρει από την

τροπολογία απλώς και µόνο διότι επιβάλλει προθεσµία ενός έτους και για τις απουσίες που

οφείλονται σε εγκυµοσύνη ή τοκετό.

Τροπολογίες 47, 49, 50 και 51 (άρθρο 13 παρ. 1 και 2 στοιχεία α) και β)) : οι τροπολογίες

αυτές οι οποίες προσθέτουν µνεία της λήξης των σχέσεων συµβίωσης που καλύπτονται από

το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο β), ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση αλλά περιορίσθηκαν στην

καταχωρηµένη συµβίωση, σύµφωνα µε το νέο κείµενο του άρθρου 2. Επιπλέον, στο

στοιχείο α), η διάρκεια του γάµου ή της συµβίωσης πριν από τη λήξη παρατάθηκε σε τρία

έτη, διάρκεια την οποία το Συµβούλιο θεωρεί δίκαιη, προκειµένου να περιορίζονται οι

καταχρήσεις.

Τροπολογία 52 (άρθρο 13 παρ. 2 στοιχείο γ)) : περιγράφει λεπτοµερώς ορισµένες δυσχερείς

καταστάσεις, οι οποίες θα δικαιολογούσαν διατήρηση του δικαιώµατος διαµονής µετά το

διαζύγιο, την ακύρωση του γάµου ή τη λήξη της συµβίωσης. Η τροπολογία περιελήφθη στην

κοινή θέση χωρίς όµως τη µνεία των ανθρωπιστικών λόγων.
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Τροπολογία 54 (άρθρο 15) : το νέο αυτό άρθρο αντικαθιστά το κείµενο του προηγούµενου

άρθρου 24 (το οποίο διεγράφη)· θεωρήθηκε λογικότερο να τοποθετηθεί στο τέλος του

Κεφαλαίου ΙΙΙ, δεδοµένου ότι δεν µπορεί να αποµακρυνθεί ένα πρόσωπο αφού έχει

αποκτήσει µόνιµο δικαίωµα διαµονής, παρά µόνον για λόγους δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας

ασφάλειας. Μια πρώτη παράγραφος η οποία είχε προστεθεί προκειµένου να διευκρινισθεί ότι

το δικαίωµα διαµονής διατηρείται ενόσω πληρούνται οι προϋποθέσεις διαµονής,

µεταφέρθηκε στο προηγούµενο άρθρο.

Τροπολογία 55 (άρθρο 16 παρ. 3) : η τροπολογία περιελήφθη στην κοινή θέση, αλλά η

διατύπωση τροποποιήθηκε ώστε να µην επιβάλλεται προθεσµία όσον αφορά τις απουσίες

λόγω υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας.

Τροπολογία 64 (άρθρο 20 παρ. 3) : η τροπολογία αυτή η οποία διευκρινίζει ότι οι διακοπές

της διαµονής που δεν υπερβαίνουν τα δύο έτη κάθε φορά δεν επηρεάζουν την ισχύ του

δελτίου µόνιµης διαµονής, ενσωµατώθηκε στην κοινή θέση.

Τροπολογία 108 (άρθρο 24 παρ. 2) : το Συµβούλιο την έκανε δεκτή, προσθέτοντας ότι το

κράτος µέλος υποδοχής δεν υποχρεούται να παρέχει δικαίωµα σε κοινωνικές παροχές κατά

τους πρώτους τρεις µήνες της διαµονής, σύµφωνα µε το νέο άρθρο 6α.

Τροπολογία 68 (άρθρο 25 παρ. 1) : καθιστά το κείµενο σαφέστερο και διευκρινίζει ότι ο

ενδιαφερόµενος µπορεί να αποδεικνύει ότι είναι δικαιούχος των δικαιωµάτων που απορρέουν

από την οδηγία µε οιοδήποτε άλλο µέσο.

Τροπολογία 74 (άρθρο 27 παρ. 3) : προσετέθη µνεία της περιόδου τριών µηνών, προκειµένου

να καλύπτεται η περίπτωση κατά την οποία τα κράτη µέλη δεν θεσπίζουν απαίτηση

εγγραφής.

Τροπολογία 77 (άρθρο 29 παρ. 1) : η κοινή θέση περιέλαβε ορισµένες τροποποιήσεις που

προτάθηκαν για την παράγραφο αυτή. Το Συµβούλιο αντικατέστησε τη µνεία του ∆ιεθνούς

Υγειονοµικού Κανονισµού του 1951 από µια γενικότερη αναφορά στις οικείες πράξεις της

ΠΟΥ.
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Τροπολογία 78 (άρθρο 29 παρ. 2) : η µνεία της περιόδου τριών µηνών αντί της ηµεροµηνίας

εγγραφής ή της ηµεροµηνίας χορήγησης του δελτίου διαµονής είναι καταλληλότερη για τη

διάρθρωση της οδηγίας, θα καλύπτει δε και την περίπτωση κατά την οποία τα κράτη µέλη δεν

θεσπίζουν απαίτηση εγγραφής. Η µνεία της άρνησης χορήγησης του δελτίου µόνιµης

διαµονής διεγράφη, διότι η άρνηση δεν δικαιολογείται για λόγους δηµόσιας υγείας.

Τροπολογία 79 (άρθρο 29 παρ. 3) : η µνεία της περιόδου τριών µηνών έχει ως στόχο να

περιορισθεί η περίοδος κατά την οποία τα κράτη µέλη δύνανται να απαιτούν από τα πρόσωπα

να υποβληθούν σε ιατρική εξέταση· αυτό συµφωνεί µε το κείµενο της προηγούµενης

παραγράφου.

Τροπολογία 82 (άρθρο 30 παρ. 3) : υπάρχει πλέον µία ενιαία προθεσµία για την εγκατάλειψη

της επικράτειας, ήτοι ένας µήνας από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης.

Τροπολογία 83 (άρθρο 31 παρ. 1) : η τροπολογία διευκρινίζει ότι πρέπει πάντοτε να υπάρχει

δυνατότητα δικαστικής προσφυγής και ότι υπάρχει δυνατότητα διοικητικής προσφυγής,

εφόσον προβλέπεται από το κράτος µέλος υποδοχής.

Τροπολογία 113 (άρθρο 31 παρ. 2) : περιελήφθη στην κοινή θέση, όπως διατυπώθηκε εκ

νέου στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής. Προβλέπει αναστολή της εκτέλεσης µιας

απόφασης απέλασης, εφόσον δεν έχει ληφθεί απόφαση επί των ασφαλιστικών µέτρων

σχετικά µε την αναστολή της απέλασης. Ωστόσο, το Συµβούλιο εισήγαγε ορισµένες

εξαιρέσεις, οι οποίες κατά τη γνώµη του δεν θίγουν τον κύριο στόχο της διάταξης. Οι εν λόγω

εξαιρέσεις έχουν ως στόχο να αποκλεισθεί η περίπτωση κατά την οποία µια απόφαση

απέλασης βασίζεται σε προηγούµενη δικαστική απόφαση ή τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα είχαν

ήδη πρόσβαση σε δικαστικό έλεγχο ή η απόφαση βασίζεται σε επιτακτικούς λόγους δηµόσιας

ασφάλειας.

Τροπολογία 86 (άρθρο 32 παρ. 1) : οι τροποποιήσεις του πρώτου εδαφίου αποσαφηνίζουν το

κείµενο. Η προθεσµία των έξι µηνών η οποία αντικαθιστά την προθεσµία των τριών µηνών

στο δεύτερο εδάφιο ανταποκρίνεται περισσότερο στην πραγµατικότητα και ενσωµατώθηκε

στην κοινή θέση.
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Β. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις οποίες απέρριψε το Συµβούλιο :

Τροπολογία 2 (πρώην αιτιολογική σκέψη 4) : τονίζει ότι η κινητικότητα των µισθωτών και

των αυτοαπασχολούµενων εργαζόµενων αποτελεί επίσης µία από τις προτεραιότητες της

πολιτικής της Ένωσης : δεν περιελήφθη στην κοινή θέση, σύµφωνα µε µια γενική προσέγγιση

απλούστευσης του κειµένου.

Τροπολογία 11 : η τροπολογία αυτή που προτάθηκε για την πρώην αιτιολογική σκέψη 19 δεν

γίνεται αποδεκτή διότι δεν συµφωνεί µε τη νέα διατύπωση του άρθρου 24.

Τροπολογίες 4, 14, 15 και 16 : το κείµενο των εν λόγω τροπολογιών αναγνωρίζει ως µέλη

της οικογένειας τον/τη σύζυγο και τον/την καταχωρηµένο/η σύντροφο, ανεξαρτήτως φύλου,

µε βάση τη σχετική εθνική νοµοθεσία και τον/την µη έγγαµο/η σύντροφο ανεξαρτήτως

φύλου, µε τον/την οποίο/α ο πολίτης της Ένωσης διατηρεί σταθερή σχέση, εφόσον η

νοµοθεσία ή η πρακτική του κράτους µέλους υποδοχής και/ή καταγωγής αντιµετωπίζει την

κατάσταση των µη έγγαµων ζευγαριών κατά τρόπο αντίστοιχο µε εκείνη των έγγαµων

ζευγαριών, τηρουµένων των προϋποθέσεων που προβλέπονται στη συγκεκριµένη νοµοθεσία.

Οι εν λόγω τροπολογίες δεν γίνονται δεκτές για τους εξής λόγους :

Όσον αφορά το γάµο, το Συµβούλιο είχε ενδοιασµούς ως προς έναν ορισµό του όρου

«σύζυγος» που να περιέχει ρητή µνεία συζύγων του ιδίου φύλου. Επί του παρόντος, δύο µόνο

κράτη µέλη προβλέπουν στη νοµοθεσία τους τη δυνατότητα γάµου µεταξύ συντρόφων του

ιδίου φύλου. Επιπλέον, το ∆ικαστήριο όρισε στη νοµολογία του ότι, σύµφωνα µε τον γενικά

αποδεκτό από τα κράτη µέλη ορισµό, ο όρος «γάµος» περιγράφει την ένωση µεταξύ δύο

προσώπων διαφορετικού φύλου.

Όσον αφορά τους συντρόφους, είτε πρόκειται για καταχωρηµένους ή για µη έγγαµους

συντρόφους, το Συµβούλιο θεωρεί ότι η αναγνώριση αυτών των καταστάσεων πρέπει να

βασίζεται αποκλειστικά στη νοµοθεσία του κράτους µέλους υποδοχής. Η αναγνώριση, για

λόγους διαµονής, των µη έγγαµων ζευγαριών σύµφωνα µε τη νοµοθεσία άλλων κρατών

µελών θα µπορούσε να δηµιουργήσει προβλήµατα στο κράτος µέλος υποδοχής του οποίου το

οικογενειακό δίκαιο δεν αναγνωρίζει αυτή τη δυνατότητα. Η αναγνώριση δικαιωµάτων που

δεν αναγνωρίζονται σε ηµεδαπούς, σε ζευγάρια από άλλο κράτος µέλος θα µπορούσε

πράγµατι να δηµιουργήσει αντίστροφη διάκριση, η οποία πρέπει να αποφεύγεται.
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Τροπολογίες 17 και 18 : αυτές οι τροπολογίες, των οποίων στόχος είναι η προσθήκη στο

άρθρο 2 παρ. 2 στοιχεία γ) και δ) ειδικής αναφοράς στους ανιόντες και κατιόντες των

καταχωρηµένων συντρόφων δεν µπορούν να γίνουν δεκτές.

Τροπολογία 19 : στόχος αυτής της τροπολογίας είναι να προστεθεί στο άρθρο 2 παρ. 3

ορισµός του κράτους µέλους καταγωγής και των κριτηρίων που πρέπει να λαµβάνονται

υπόψη για τον προσδιορισµό του τι συνιστά σταθερή σχέση. Η αναφορά στη νοµοθεσία του

κράτους µέλους καταγωγής δεν γίνεται δεκτή για τον ορισµό του συζύγου ή του συντρόφου.

Τροπολογία 21 (πρώην άρθρο 4) : δεν έγινε δεκτή η εν λόγω τροπολογία η οποία καθιστά πιο

συγκεκριµένη την απαγόρευση διακρίσεων προσθέτοντας τον προσδιορισµό του φύλου στον

ορισµό. Το κείµενο το οποίο περιελήφθη στην αιτιολογική σκέψη 31, που αντικαθιστά το

πρώην άρθρο 4, ακολουθεί ακριβώς την ίδια διατύπωση µε το άρθρο 21 του Χάρτη

Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων.

Τροπολογίες 26, 32 (εν µέρει), 42, 43 και 44 : αυτές οι τροπολογίες δεν µπορούν να γίνουν

δεκτές επειδή θα τροποποιούσαν κατά τρόπο ουσιαστικό τη διάρθρωση της οδηγίας και θα

υπονόµευαν την προσέγγιση που ακολούθησαν η Επιτροπή και το Συµβούλιο.

Τροπολογία 27 (άρθρο 7 παρ. 1 στοιχείο α)) : η τροπολογία περιέχει άµεση αναφορά στους

αποδέκτες υπηρεσιών, αλλά το Συµβούλιο θεωρεί ότι δεν πρέπει να επιφυλάσσεται στους

αποδέκτες υπηρεσιών ίση µεταχείριση προς εκείνη των µισθωτών ή των

αυτοαπασχολούµενων εργαζόµενων.

Τροπολογία 32 (άρθρο 8 παρ. 1) : δεν ενσωµατώθηκε στην κοινή θέση, διότι το Συµβούλιο

θεωρεί ότι τα κράτη µέλη δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να χορηγούν βεβαίωση εγγραφής

εάν δεν έχουν θεσπίσει σύστηµα εγγραφής.

Τροπολογία 35 (άρθρο 8 παρ. 5 στοιχείο β)) : δεν ενσωµατώθηκε στην κοινή θέση, διότι το

Συµβούλιο θεωρεί ότι µια απλή δήλωση που βεβαιώνει την ύπαρξη δεσµού συγγένειας δεν

αποτελεί επαρκή απόδειξη του δεσµού συγγένειας. Η συγκεκριµένη προσέγγιση συνάδει προς

εκείνη που ακολουθείται όσον αφορά το σύστηµα εγγραφής (άρθρο 8).
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Τροπολογία 38 (άρθρο 9) : η τροπολογία αυτή αντικατοπτρίζει τα σηµεία τα οποία
αναφέρονται στην απόφαση του ∆ικαστηρίου της 25ης Ιουλίου 2002 (Υπόθεση C-459/99,
MRAX). ∆εν ενσωµατώθηκε στην κοινή θέση, διότι το Συµβούλιο θεωρεί ότι αντιβαίνει προς
το άρθρο 10, το οποίο περιέχει εξαντλητικό κατάλογο των εγγράφων που απαιτούνται για την
απόκτηση δελτίου διαµονής και η θεώρηση δεν συγκαταλέγεται µεταξύ αυτών.

Τροπολογία 62 (άρθρο 20 παρ. 1) : η πρόταση που προβλέπει ότι το δελτίο διαµονής έχει
απεριόριστη διάρκεια ισχύος και επίσης ανανεώνεται ανά δεκαετία φαίνεται αντιφατική. Ως
εκ τούτου, η τελευταία φράση της παραγράφου σχετικά µε την ανανέωση διεγράφη από το
κείµενο το οποίο περιελήφθη στην κοινή θέση και το Συµβούλιο προτίµησε να ανανεώνεται
το δελτίο ανά δεκαετία.

Τροπολογία 76 (πρώην άρθρο 25 παρ. 5α)) : η τροπολογία επιβάλλει στα κράτη µέλη την
απαίτηση να κοινοποιούν στην Επιτροπή οιαδήποτε απόφαση απέλασης πολιτών της Ένωσης
ή µελών της οικογένειάς τους. ∆εν περιελήφθη στην κοινή θέση, διότι το Συµβούλιο θεωρεί
ότι η συγκεκριµένη διαδικασία είναι υπερβολικά επαχθής για τα κράτη µέλη και δεν παρέχει
πλεονεκτήµατα στους πολίτες της Ένωσης.

Τροπολογία 84 (άρθρο 31 παρ. 2) : στόχος της τροπολογίας η οποία προβλέπει τη διαγραφή
της πρώτης φράσης είναι να διασφαλίζεται ότι όλες οι αποφάσεις υπόκεινται σε προηγούµενο
έλεγχο από ανεξάρτητη αρχή και όχι µόνον όπου προβλέπεται διοικητική προσφυγή. ∆εν
περιελήφθη στην κοινή θέση διότι διεγράφη ολόκληρη η παράγραφος.

Τροπολογία 88 (πρώην άρθρο 31α) : η τροπολογία προβλέπει νέο άρθρο, το οποίο
επαναλαµβάνει τις διατάξεις του πρώην άρθρου 31 παρ. 2. Το Συµβούλιο προτίµησε να
διατηρήσει ένα µόνο άρθρο, θεωρώντας ότι η παράγραφος 2 αναφέρεται µόνο σε διαταγές
που προβλέπονται στην παράγραφο 1.

Τροπολογίες 91, 92 και 93 (άρθρα 38, 39 και 40) : αφορούν µέτρα τα οποία θα ληφθούν
µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας. Το Κοινοβούλιο πρότεινε τον Ιούλιο του
2004 αλλά αυτό δεν φαίνεται εφικτό λαµβανοµένης υπόψη της κατάστασης των εργασιών.
Για το λόγο αυτό, το Συµβούλιο επέλεξε δύο έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της
οδηγίας.

Τροπολογίες 22, 23, 31, 45, 53, 56, 57, 58, 60, 63, 66 και 69 : αυτές οι τροπολογίες δεν
µπορούν να γίνουν δεκτές, διότι θεωρήθηκε ότι δεν συνάδουν προς την πρόταση της
Επιτροπής.
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3. Νέα στοιχεία τα οποία εισήγαγε το Συµβούλιο

Τα κυριότερα στοιχεία της κοινής θέσης τα οποία διαφέρουν από την πρόταση της Επιτροπής

είναι τα ακόλουθα :

- Αιτιολογικές σκέψεις

Οι αιτιολογικές σκέψεις αναπροσαρµόσθηκαν προκειµένου να διασφαλισθεί η συνοχή µε τις

τροποποιήσεις που επήλθαν στο κείµενο των άρθρων. Οι παραποµπές στα άρθρα της

Συνθήκης ΕΚ διεγράφησαν, διότι θα καταστούν άνευ ουσίας µετά την έναρξη ισχύος του

µελλοντικού Συντάγµατος.

Τρεις αιτιολογικές σκέψεις αποτελούν νέο στοιχείο σε σχέση µε την τροποποιηµένη πρόταση

της Επιτροπής· συγκεκριµένα :

Αιτιολογική σκέψη 6 : προσετέθη µε στόχο να διευκρινισθεί η έννοια της διευκόλυνσης που

προβλέπεται στο άρθρο 3.

Αιτιολογική σκέψη 16 : αναφέρει τα στοιχεία και τα κριτήρια τα οποία πρέπει να

λαµβάνονται υπόψη προκειµένου να καθορίζεται αν ένα πρόσωπο κατέστη υπέρµετρο βάρος

και το κράτος µέλος υποδοχής µπορεί να διατάξει την απέλασή του. Το Συµβούλιο φρονεί ότι

η συγκεκριµένη αιτιολογική σκέψη θα παράσχει χρήσιµες ενδείξεις για τα κριτήρια που

πρέπει να πληρούνται προκειµένου να καθορίζεται αν ένα πρόσωπο κατέστη υπέρµετρο

βάρος.

Αιτιολογική σκέψη 31 : το πρώην άρθρο 4 σχετικά µε την απαγόρευση διακρίσεων

διεγράφη και το περιεχόµενό του προσετέθη στην εν λόγω αιτιολογική σκέψη που αφορά τα

θεµελιώδη δικαιώµατα. ∆εδοµένου ότι η απαγόρευση διακρίσεων συγκαταλέγεται µεταξύ

των γενικών αρχών του κοινοτικού δικαίου, το Συµβούλιο προτιµά να την συµπεριλάβει στο

Προοίµιο.
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- Άρθρα

Άρθρα 2 και 3 : τα άρθρα αυτά τα οποία αφορούν τον ορισµό των µελών της οικογένειας και

των δικαιούχων αποτελούν ένα από τα βασικά θέµατα της πρότασης· η κοινή θέση

τροποποίησε ορισµένα στοιχεία τους, και συγκεκριµένα :

- Έννοια της καταχωρηµένης συµβίωσης και της σταθερής σχέσης

Η κοινή θέση περιόρισε τον εν λόγω ορισµό µόνο στους καταχωρηµένους συντρόφους,

εφόσον η νοµοθεσία του κράτους µέλους υποδοχής αναγνωρίζει τη σχέση καταχωρηµένης

συµβίωσης ως ισοδύναµη προς τις έγγαµες σχέσεις, αποκλείοντας, κατά συνέπεια, τις

σταθερές σχέσεις από το πεδίο εφαρµογής του άρθρου 2. Παράλληλα, το άρθρο 3

τροποποιήθηκε ώστε να διευκολύνεται ο σύντροφος µε τον οποίον ο πολίτης της Ένωσης έχει

σταθερή σχέση, δεόντως αποδεδειγµένη. Η έννοια της διευκόλυνσης διευκρινίζεται στην

αιτιολογική σκέψη 6α.

- Άλλα µέλη της οικογένειας

Όσον αφορά τους απευθείας κατιόντες και ανιόντες του πολίτη της Ένωσης, το Συµβούλιο

αποφάσισε να διατηρήσει το ισχύον κεκτηµένο, επαναφέροντας ως προϋποθέσεις την ηλικία

και την οικονοµική εξάρτηση.

Άρθρο 6 (νέο) : οι πρώην παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 6 µεταφέρθηκαν σε νέο άρθρο για

λόγους ευκρίνειας. ∆εν έγινε δεκτή στην κοινή θέση η παράταση της περιόδου διαµονής

χωρίς προϋποθέσεις σε έξι µήνες· προτιµήθηκε να διατηρηθεί το ισχύον κεκτηµένο των τριών

µηνών. Ωστόσο, εισήχθη ρήτρα επανεξέτασης στο άρθρο 39, σύµφωνα µε την οποία η

Επιτροπή δεσµεύεται να εξετάσει κατά πόσον πρέπει να παραταθεί η εν λόγω περίοδος στην

έκθεση για την εφαρµογή της οδηγίας, την οποία θα υποβάλει δύο έτη µετά τη µεταφορά της

οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.

Άρθρο 7 παράγραφος 4 : το δικαίωµα επανένωσης οικογενειών για τους σπουδαστές

περιορίσθηκε στον οικογενειακό πυρήνα, όπως προβλέπεται στο ισχύον κεκτηµένο. Ωστόσο,

η είσοδος και η διαµονή των συντηρούµενων ανιόντων διευκολύνεται βάσει του άρθρου 3.
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Άρθρο 8 : όσον αφορά τις διοικητικές διατυπώσεις για τους πολίτες της Ένωσης και

προκειµένου να αποφεύγονται οι καταχρήσεις, στην κοινή θέση θεσπίζεται σύστηµα

σύµφωνα µε το οποίο τα κράτη µέλη δύνανται να απαιτούν από τους πολίτες να

αποδεικνύουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 7. Ωστόσο, το σύστηµα αυτό

παραµένει ευέλικτο, διότι η βεβαίωση εγγραφής χορηγείται επί τόπου και η εκπλήρωση των

προϋποθέσεων ελέγχεται µόνο σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, όπου υπάρχει εύλογη

αµφιβολία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 παρ. 2. Στην παράγραφο 4, προβλέπεται η

δυνατότητα των κρατών µελών να προσδιορίζουν το ύψος των επαρκών πόρων, λαµβάνοντας

όµως υπόψη την προσωπική κατάσταση του ενδιαφεροµένου.

Άρθρο 11 παράγραφος 1 : η κοινή θέση προσθέτει ότι το δελτίο διαµονής το οποίο

χορηγείται στα µέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης που δεν είναι υπήκοοι κράτους

µέλους µπορεί να ισχύει λιγότερο από πέντε έτη, προκειµένου να αντιστοιχεί στην

προβλεπόµενη περίοδο διαµονής του πολίτη της Ένωσης, εφόσον η εν λόγω περίοδος είναι

µικρότερη των πέντε ετών.

Άρθρο 12 παράγραφος 2 : η κοινή θέση εισάγει ως προϋπόθεση ότι τα µέλη της οικογένειας

που δεν είναι υπήκοοι κράτους µέλους πρέπει να διαµένουν στο κράτος µέλος υποδοχής

τουλάχιστον ένα έτος πριν από το θάνατο του πολίτη της Ένωσης προκειµένου να

διατηρήσουν το δικαίωµα διαµονής. Μια άλλη προϋπόθεση που περιέχεται στην κοινή θέση

προβλέπει ότι τα µέλη της οικογένειας διατηρούν το δικαίωµα διαµονής αποκλειστικά σε

προσωπική βάση. Οι προϋποθέσεις αυτές εκφράζουν τις δικαιολογηµένες ανησυχίες των

αντιπροσωπιών για την αποφυγή καταχρήσεων, συγχρόνως, όµως, καθιερώνουν αναλογικό

δεσµό µε το κράτος µέλος υποδοχής.

Άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο δ) : η κοινή θέση προσθέτει ότι το διαζύγιο, η ακύρωση

γάµου ή η λήξη της καταχωρηµένης σχέσης δεν συνεπάγεται απώλεια του δικαιώµατος

διαµονής για τον/τη σύζυγο ή σύντροφο πολίτη της Ένωσης που δεν είναι υπήκοος κράτους

µέλους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός/ή απολαύει µε δικαστική απόφαση δικαιώµατος

επικοινωνίας µε ανήλικο τέκνο στο κράτος µέλος υποδοχής.

Άρθρα 14 και 15 : το πρώην άρθρο 13 χωρίσθηκε σε δύο άρθρα και αποσαφηνίσθηκε το

περιεχόµενό του. Το άρθρο 14 διευκρινίζει τις περιστάσεις υπό τις οποίες ένα κράτος µέλος

δύναται να απελάσει πολίτες της Ένωσης, εφόσον παύσουν να πληρούν τις προϋποθέσεις του

δικαιώµατος διαµονής.
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Προβλέπεται ότι η προσφυγή στο σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας δεν µπορεί να συνεπάγεται

αυτοµάτως µέτρο απέλασης· µε τον τρόπο αυτό, ενσωµατώνεται στο κείµενο η νοµολογία του

∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-184/99, Grzelczyk. Επίσης, η νέα αιτιολογική σκέψη 16

διευκρινίζει περαιτέρω την έννοια του υπέρµετρου βάρους που µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα

τη λήψη µέτρου απέλασης.

Οι κανόνες σχετικά µε τις διαδικαστικές εγγυήσεις περιλαµβάνονται στο νέο άρθρο 15, χωρίς

τροποποιήσεις.

Άρθρο 16 : Η περίοδος αδιάλειπτης νόµιµης διαµονής στο κράτος µέλος υποδοχής που

απαιτείται για την απόκτηση του δικαιώµατος µόνιµης διαµονής ορίζεται σε πέντε έτη αντί

της προταθείσας περιόδου τεσσάρων ετών. Χάρη στην αλλαγή αυτή, οι σπουδαστές

συµπεριελήφθησαν στους δικαιούχους του δικαιώµατος µόνιµης διαµονής.

Στην παράγραφο 3, η κοινή θέση µειώνει την περίοδο απουσίας η οποία συνεπάγεται απώλεια

του δικαιώµατος µόνιµης διαµονής σε δύο έτη αντί της προταθείσας περιόδου τεσσάρων

ετών. Η αλλαγή αυτή προκάλεσε αλλαγή και στο άρθρο 20 παρ. 3 όσον αφορά την ισχύ του

δελτίου µόνιµης διαµονής· αυτό δικαιολογείται διότι µετά από διετή απουσία θεωρείται ότι

χαλαρώνει ο δεσµός µε το κράτος µέλος υποδοχής.

Άρθρο 17 παράγραφος 4 στοιχείο α) : η περίοδος διαµονής στο κράτος µέλος υποδοχής πριν

από την απόκτηση του δικαιώµατος µόνιµης διαµονής ορίζεται σε δύο έτη, όπως προβλέπεται

στο ισχύον κεκτηµένο· και σε αυτή την περίπτωση, η αλλαγή εγγυάται ισχυρό δεσµό µε το

κράτος µέλος υποδοχής.

Άρθρα 19 και 20 : οι πολίτες της Ένωσης δεν υποχρεούνται πλέον να έχουν δελτίο µόνιµης

διαµονής. Τα κράτη µέλη τους χορηγούν έγγραφο µε το οποίο βεβαιούται ότι έχουν

αποκτήσει δικαίωµα µόνιµης διαµονής. Το εν λόγω έγγραφο χορηγείται κατόπιν αιτήσεως,

µετά από έλεγχο της διάρκειας διαµονής. Η προσέγγιση αυτή επιτυγχάνει το στόχο της

µείωσης των διοικητικών διατυπώσεων για τους πολίτες της Ένωσης.

Τα µέλη της οικογένειας τα οποία δεν είναι υπήκοοι κράτους µέλους πρέπει να διαθέτουν

δελτίο µόνιµης διαµονής, το οποίο ανανεώνεται αυτοµάτως ανά δεκαετία. Η προθεσµία που

εισάγεται µε την κοινή θέση επιτρέπει την ενηµέρωση των δεδοµένων.
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Άρθρο 24 : στην παράγραφο 1 προσετέθη ότι η ίση µεταχείριση υπόκειται στις ειδικές

διατάξεις που προβλέπονται ρητώς στη Συνθήκη και στο παράγωγο δίκαιο. Στην

παράγραφο 2, η κοινή θέση διευκρινίζει ότι τα κράτη µέλη δε υποχρεούνται να δίνουν

σπουδαστική βοήθεια αποτελούµενη από σπουδαστικές υποτροφίες ή σπουδαστικά δάνεια

παρά µόνο σε µισθωτούς ή αυτοαπασχολούµενους εργαζόµενους.

Άρθρο 27 : το πρώην τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 διεγράφη, διότι η ερµηνεία του θα

µπορούσε να έχει ως αποτέλεσµα κάθε συµπεριφορά η οποία τιµωρείται σε εθνικό επίπεδο να

θεωρείται απειλή για τη δηµόσια τάξη. Η παράγραφος 3 µεταφέρθηκε στο άρθρο 15,

δεδοµένου ότι η λήξη ισχύος ενός εγγράφου ταυτότητας δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι

αντίκειται στη δηµόσια τάξη.

Άρθρο 28 : το Συµβούλιο αντιτίθεται σχεδόν οµόφωνα στην πλήρη προστασία έναντι της

απέλασης, έκανε όµως δεκτή την αυξηµένη προστασία για τους πολίτες της Ένωσης που

διαµένουν επί µακρόν στο κράτος µέλος υποδοχής. Μετά την απόκτηση του δικαιώµατος

µόνιµης διαµονής, οι πολίτες της Ένωσης µπορούν να απελαθούν µόνο για σοβαρούς λόγους

δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας ασφάλειας.

Οι πολίτες της Ένωσης οι οποίοι είναι ανήλικοι ή διαµένουν στο κράτος µέλος υποδοχής επί

δέκα έτη µπορούν να απελαθούν µόνο για επιτακτικούς λόγους δηµόσιας ασφάλειας.

Άρθρο 31 : η πρώην παράγραφος 2 διεγράφη, διότι η κοινή θέση ήδη επιβεβαιώνει την

υποχρέωση των κρατών µελών να προβλέπουν διαδικασίες προσφυγής οι οποίες επιτρέπουν

την εξέταση των στοιχείων και των περιστάσεων, και υπάρχει η δυνατότητα αναστολής του

µέτρου απέλασης, πράγµα που καθιστά περιττή την παράγραφο 2.

Στην παράγραφο 4, η κοινή θέση εισάγει εξαίρεση της αρχής να υπερασπίζεται κάποιος τον

εαυτό του, εάν η εµφάνισή του µπορεί να προκαλέσει σοβαρή διατάραξη της δηµόσιας τάξης

ή δηµόσιας ασφάλειας ή εάν η προσφυγή ή η δικαστική αναθεώρηση αφορούν άρνηση

εισόδου στην επικράτεια.
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Άρθρο 32 : η παράγραφος 1 διεγράφη και το περιεχόµενό της περιελήφθη στην αιτιολογική

σκέψη 25. Στην πρώην παράγραφο 2, η περίοδος µετά το πέρας της οποίας µπορεί να

υποβληθεί αίτηση άρσης της απαγόρευσης εισόδου ορίζεται σε τρία έτη αντί της προταθείσας

περιόδου δύο ετών.

Άρθρο 33 : η παράγραφος 2 διευκρινίζει ότι το κατά πόσον έχει επέλθει µεταβολή των

περιστάσεων µετά τη λήψη της απόφασης περί απέλασης εξετάζεται µόνον εφόσον η διαταγή

απέλασης εκτελείται περισσότερο από δύο έτη µετά την έκδοσή της.

Άρθρο 35 : το νέο αυτό άρθρο προσετέθη προκειµένου να διευκρινισθεί ότι τα κράτη µέλη

δύνανται να αρνούνται, να τερµατίζουν ή να ανακαλούν οιοδήποτε δικαίωµα παρέχεται από

την οδηγία σε περίπτωση κατάχρησης δικαιωµάτων ή απάτης.

IV. Συµπέρασµα

Η κοινή θέση συνιστά µια δίκαιη και ισόρροπη λύση των ζητηµάτων που θίγει η

προτεινόµενη οδηγία και έχει ως στόχο να δώσει ουσία στην έννοια της ιθαγένειας της

Ένωσης καθώς και να ενισχύσει τα δικαιώµατα των πολιτών της Ένωσης στον τοµέα της

ελεύθερης κυκλοφορίας και διαµονής. Πολλές από τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου ενσωµατώθηκαν εν όλω, ενώ άλλες συµπεριελήφθησαν τουλάχιστον εν µέρει

ή ελήφθησαν υπόψη σε µια προσπάθεια κατάρτισης ενός ισόρροπου κειµένου.

=======



14067/03 ΑΙ/νκ/ΑΝ 1
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2003 (07.11)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0111 (COD)

14067/03

MI 256
JAI 310
SOC 426
CODEC 1484
OC 671

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/Α»
της : Γενικής Γραµµατείας
προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων/το Συµβούλιο
αριθ. προηγ. εγγρ. : 12585/03 MI 211 JAI 256 SOC 344 CODEC 1187
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 10775/01 MI 152 JAI 187 SOC 272 CODEC 878
Θέµα : Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά

µε το δικαίωµα των πολιτών της Ένωσης και των µελών των οικογενειών τους
να κυκλοφορούν και να διαµένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών
µελών
- Καθορισµός κοινής θέσης
ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Προθεσµία διαβούλευσης: 14.11.2003

1. Η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της στο Συµβούλιο στις 2 Ιουλίου 2001.1 Η πρόταση

βασίζεται στα άρθρα 12, 18 παρ. 2, 40, 44 και 52 της συνθήκης ΕΚ.

2. Η Επιτροπή των Περιφερειών γνωµοδότησε στις 13 Μαΐου 2002.2

                                                
1 ΕΕ C 270, 25.9.2001, σελ. 150.
2 ΕΕ C 192, 12.8.2002, σελ. 17.
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3. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 24 Απριλίου 2002.3

4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε σχετικά µε την πρόταση της Επιτροπής σε πρώτη

ανάγνωση στις 11 Φεβρουαρίου 2003.4

5. Η Επιτροπή υπέβαλε την τροποποιηµένη πρότασή της στο Συµβούλιο στις 15 Απριλίου

2003.5

6. Το Συµβούλιο, µε ειδική πλειοψηφία, κατέληξε σε πολιτική συµφωνία σχετικά µε κοινή θέση

για την προαναφερόµενη πρόταση στις 22 Σεπτεµβρίου 2003.6

7. Αφού το κείµενο της κοινής θέσης του Συµβουλίου έχει πλέον λάβει την οριστική µορφή του

από νοµική και γλωσσική άποψη, η Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων καλείται να

εισηγηθεί στο Συµβούλιο:

- να καθορίσει, στο µέρος «A» της ηµερήσιας διάταξης προσεχούς συνόδου του, την

κοινή θέση7 σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 της συνθήκης, να διαβιβάσει δε

την εν λόγω κοινή θέση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

- να ενηµερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε τους λόγους που παρακίνησαν

το Συµβούλιο να καθορίσει την κοινή θέση του8, και

- να καταχωρήσει στα πρακτικά της συνόδου αυτής τη δήλωση που περιλαµβάνεται στην

Προσθήκη του ανά χείρας σηµειώµατος.

=====================

                                                
3 ΕΕ C 149, 21.6.2002, σελ. 46.
4 PE - T5 (2003) 0040.
5 10755/03 MI 152 JAI 187 SOC 272 CODEC 878.
6 Η αντιπροσωπεία του Ηνωµένου Βασιλείου διατύπωσε επιφύλαξη κοινοβουλευτικής

εξέτασης.
7 13263/03 MI 235 JAI 285 SOC 385 CODEC 1308 OC 616.
8 13263/03 MI 235 JAI 285 SOC 385 CODEC 1308 OC 616 ADD 1.
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2003 (07.11)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0111 (COD)

14067/03
ADD 1

MI 256
JAI 310
SOC 426
CODEC 1484
OJ 671

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ I/A
της : Γενικής Γραµµατείας
προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων / το Συµβούλιο
αριθ. προηγ. εγγρ. : 12585/03 MI 211 JAI 256 SOC 344 CODEC 1187
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 10775/01 MI 152 JAI 187 SOC 272 CODEC 878
Θέµα : Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά

µε το δικαίωµα των πολιτών της Ένωσης και των µελών των οικογενειών τους
να κυκλοφορούν και να διαµένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών
µελών
- Έγκριση της κοινής θέσης
ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Προθεσµία διαβουλεύσεων: 14.11.2003

∆ήλωση προς καταχώρηση στα πρακτικά του Συµβουλίου

∆ήλωση της ελληνικής αντιπροσωπίας

Αναφορικά µε τη διατύπωση του άρθρου 3 παρ. 2 της ανωτέρω πρότασης οδηγίας, η ελληνική
αντιπροσωπία δηλώνει ότι, όπως αντιλαµβάνεται συν τοις άλλοις και από τις διευκρινίσεις που
έδωσε η Προεδρία, η παραποµπή στο κείµενο της παραγράφου αυτής στην εθνική νοµοθεσία,
προκειµένου περί διευκόλυνσης της εισόδου και της παραµονής των αναφεροµένων στο εν λόγω
άρθρο προσώπων, σηµαίνει ότι τα κράτη µέλη θα ενεργούν εν προκειµένω σε απόλυτη συµφωνία
µε την εθνική τους νοµοθεσία, τόσο δηλαδή όσον αφορά τις διαδικασίες της διευκόλυνσης για την
οποία ο λόγος, όσο και την ουσία και το περιεχόµενό της. Αυτά θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται
και στο κείµενο της αιτιολογικής σκέψης 6α.

____________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 10 Νοεµβρίου 2003 (13.11)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0111 (COD)

14067/03
COR 1

MI 256
JAI 310
SOC 426
CODEC 1484
OC 671

∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/Α»
της : Γενικής Γραµµατείας
προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων/το Συµβούλιο
αριθ. προηγ. εγγρ. : 12585/03 MI 211 JAI 256 SOC 344 CODEC 1187
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 10775/01 MI 152 JAI 187 SOC 272 CODEC 878
Θέµα : Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά

µε το δικαίωµα των πολιτών της Ένωσης και των µελών των οικογενειών τους
να κυκλοφορούν και να διαµένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών
µελών, για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και την
κατάργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ,
73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και
93/96/ΕΟΚ
- Καθορισµός κοινής θέσης
ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Προθεσµία διαβουλεύσεων: 14.11.2003

1. Το θέµα του εγγράφου έχει ως εξής :

«Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το

δικαίωµα των πολιτών της Ένωσης και των µελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και

να διαµένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών µελών, για την τροποποίηση του

κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και την κατάργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ,

68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ

και 93/96/ΕΟΚ.»

2. Στη σελίδα 2, η υποσηµείωση αριθ. 6 διαγράφεται.

=====================
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 10 Νοεµβρίου 2003 (13.11)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0111 (COD)

14067/03
ADD 1 COR 1

MI 256
JAI 310
SOC 426
CODEC 1484
OC 671

∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/Α»
της : Γενικής Γραµµατείας
προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων/το Συµβούλιο
αριθ. προηγ. εγγρ. : 12585/03 MI 211 JAI 256 SOC 344 CODEC 1187
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 10775/01 MI 152 JAI 187 SOC 272 CODEC 878
Θέµα : Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά

µε το δικαίωµα των πολιτών της Ένωσης και των µελών των οικογενειών τους
να κυκλοφορούν και να διαµένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών
µελών, για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και την
κατάργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ,
73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και
93/96/ΕΟΚ
- Καθορισµός κοινής θέσης
ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Προθεσµία διαβουλεύσεων: 14.11.2003

1. Το θέµα του εγγράφου έχει ως εξής :

«Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το

δικαίωµα των πολιτών της Ένωσης και των µελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και

να διαµένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών µελών, για την τροποποίηση του

κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και την κατάργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ,

68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ

και 93/96/ΕΟΚ.»

=====================
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 30.12.2003
SEC(2003) 1293 τελικό

2001/0111 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το δικαίωµα των πολιτών
της Ένωσης και των µελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαµένουν

ελεύθερα στο έδαφος των κρατών µελών
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2001/0111 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το δικαίωµα των πολιτών
της Ένωσης και των µελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαµένουν

ελεύθερα στο έδαφος των κρατών µελών

1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
Συµβούλιο (έγγραφο COM(2001) 257 τελικό – 2001/0111 (COD)): 29 Ιουνίου 2001

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής: 24 Απριλίου 2002

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Επιτροπής Περιφερειών: 13 Μαρτίου 2002

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη
ανάγνωση: 11 Φεβρουαρίου 2003

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης: 15 Απριλίου 2003

Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης : 5 ∆εκεµβρίου 2003

2 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η πρόταση στοχεύει να αντικαταστήσει και να συµπληρώσει τα διάφορα ισχύοντα
νοµοθετικά µέσα στον τοµέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών της Ένωσης.
Εντάσσεται στο νοµικό και πολιτικό περιβάλλον που δηµιουργήθηκε µε την
καθιέρωση της ιθαγένειας της Ένωσης. Καθορίζει τις λεπτοµέρειες άσκησης του
θεµελιώδους δικαιώµατος της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαµονής, δικαιώµατος
που παρέχεται άµεσα από τη συνθήκη σε κάθε πολίτη της Ένωσης και το οποίο
περιλαµβάνεται στο Χάρτη θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ένωσης.

Ως προς αυτό, η πρόταση αντιπροσωπεύει ένα σηµαντικό βήµα για να αποκτήσει
ισχυρό περιεχόµενο η ιθαγένεια της Ένωσης, όπως καταδεικνύει ο βασικός
σχεδιασµός της πρότασης σύµφωνα µε τον οποίο η κυκλοφορία και η διαµονή των
πολιτών της Ένωσης µεταξύ των κρατών µελών θα έπρεπε να πραγµατοποιείται
«mutatis mutandis», υπό αντίστοιχες συνθήκες µε εκείνες των πολιτών ενός κράτους
µέλους που κυκλοφορούν και αλλάζουν τόπο κατοικίας στο εσωτερικό της ίδιας
τους της χώρας.
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Ο βασικός στόχος της πρότασης είναι να διευκολύνει την άσκηση του δικαιώµατος
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαµονής, περιορίζοντας στο απολύτως απαραίτητο τις
διοικητικές διατυπώσεις, προσδιορίζοντας µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο το
καθεστώς των µελών της οικογένειας, θεσπίζοντας ένα δικαίωµα µόνιµης διαµονής
το οποίο αποκτάται µετά από πολλά χρόνια νόµιµης συνεχούς διαµονής σ’ ένα
κράτος µέλος και περιορίζοντας τη δυνατότητα των κρατών µελών να καταργούν ή
να θέτουν τέλος στο δικαίωµα διαµονής για λόγους δηµοσίας τάξεως.

3 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

3.1 Γενικός σχολιασµός

Η πολιτική συµφωνία για την ειδική πλειοψηφία στην οποία κατέληξε το Συµβούλιο
στις 22 Σεπτεµβρίου 2003, περιλήφθηκε στην κοινή θέση που εκδόθηκε στις
5 ∆εκεµβρίου 2003.

Η κοινή θέση του Συµβουλίου διατηρεί επί της ουσίας την αρχική πρόταση της
Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε από την τροποποιηµένη πρόταση.

Οι βασικές τροποποιήσεις που επήλθαν από την κοινή θέση:

– η έννοια της οικογένειας : ο ορισµός που περιέχεται στο άρθρο 2,
παράγραφος 2, στοιχείο β) περιορίστηκε στη σχέση δηλωµένης συµβίωσης
όταν η νοµοθεσία του κράτους µέλους υποδοχής θεωρεί την κατάσταση αυτή
ως αντίστοιχη του γάµου. Αντίθετα από ό,τι στην τροποποιηµένη πρόταση, δεν
καλύπτει τις δεόντως αποδεδειγµένες σταθερές σχέσεις. Πάντως, ο
περιορισµός αυτός αντισταθµίζεται µε την προσθήκη µιας νέας διάταξης στο
άρθρο 3, µε την οποία τα κράτη µέλη θα πρέπει να διευκολύνουν την είσοδο
και διαµονή του συντρόφου που έχει σταθερή σχέση µε τον πολίτη της
Ένωσης ο οποίος είναι ο κύριος κάτοχος του δικαιώµατος διαµονής·

– η επέκταση του δικαιώµατος διαµονής χωρίς όρους ούτε διατυπώσεις από
τρεις σε έξι µήνες δεν έγινε δεκτή στην κοινή θέση. ∆εδοµένων των
δυσχερειών επέκτασης της περιόδου αυτής στα µέλη της οικογένειας που δεν
έχουν την ιθαγένεια ενός κράτους µέλους, το Συµβούλιο προτίµησε να
διατηρήσει το ισχύον κεκτηµένο των τριών µηνών·

– η διάρκεια της απαραίτητης διαµονής για την κτήση του δικαιώµατος µόνιµης
διαµονής ανήλθε σε πέντε έτη, αντί των τεσσάρων ετών που προτάθηκαν από
την Επιτροπή·

– η απόλυτη προστασία κατά της αποµάκρυνσης για τους ανήλικους και τους
δικαιούχους µόνιµης διαµονής δεν έγινε δεκτή. Πάντως, το Συµβούλιο δέχτηκε
µια αυξηµένη προστασία για τους πολίτες της Ένωσης που διαµένουν για
µεγάλο χρονικό διάστηµα στο κράτος µέλος υποδοχής.

Η Επιτροπή δέχτηκε την κοινή θέση η οποία, παρότι είναι λιγότερο φιλόδοξη από
την αρχική πρόταση της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε µετά τη γνωµοδότηση του
Κοινοβουλίου, αντιπροσωπεύει ένα σηµείο εξισορρόπησης µεταξύ των διαφόρων
θέσεων των κρατών µελών και µία σηµαντική πρόοδο στον τοµέα της ελεύθερης
κυκλοφορίας και διαµονής σε σχέση µε το ισχύον κεκτηµένο.
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3.2. Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που λήφθηκαν υπόψη στην κοινή θέση

3.2.1. Τροπολογίες που ενσωµατώθηκαν είτε πλήρως, είτε εν µέρει στην τροποποιηµένη
πρόταση και στην κοινή θέση

3.2.1.1 Οι αιτιολογικές σκέψεις

Οι τροπολογίες 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12 και 13 έγιναν δεκτές ως είχαν στην κοινή
πρόταση.

Οι τροπολογίες 7 και 11 έγιναν εν µέρει δεκτές. Οι τροποποιήσεις που εισάχθηκαν
εξηγούνται λεπτοµερώς παρακάτω.

Αιτιολογική σκέψη 9 (τροπολογία 7): η τροπολογία στόχευε να αναφέρει σαφώς ότι
η διαµονή µέχρι έξι µήνες δεν υπόκειται σε κανένα όρο· η τροπολογία αυτή
ενσωµατώθηκε, αλλά η περίοδος µειώθηκε στους τρεις µήνες, σύµφωνα µε το νέο
κείµενο του άρθρου 6, που έγινε δεκτό από την Επιτροπή. Πάντως, σύµφωνα µε τη
νοµολογία του ∆ικαστηρίου, η διαµονή των αναζητούντων εργασία δεν υπόκειται σε
κανένα όρο για µία περίοδο τουλάχιστον έξι µηνών και επίσης για µία µεγαλύτερη
περίοδο, εφόσον µπορούν να αποδείξουν ότι ψάχνουν ενεργά µία θέση απασχόλησης
και ότι έχουν πολλές πιθανότητες να βρουν. Για το λόγο αυτό, εισάχθηκε µία
σχετική αναφορά στην αιτιολογική σκέψη.

Αιτιολογική σκέψη 21 (τροπολογία 11) : η εν λόγω τροπολογία ενσωµατώθηκε
στην κοινή θέση, αλλά τροποποιήθηκε ελαφρά για να προσαρµοστεί στη νέα
διατύπωση του άρθρου 24, που έγινε δεκτή από την Επιτροπή και στο οποίο
αναφέρεται.

3.2.1.2 Τα άρθρα

Οι τροπολογίες 25, 28, 34, 39, 40, 55, 59, 61, 64, 68, 71, 72, 74, 78, 79, 80, 82, 83,
85, 86, 89, 90 και 99 ενσωµατώθηκαν ως είχαν στην κοινή θέση.

Οι τροπολογίες 20, 24, 30, 33, 41, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 64, 68, 74, 77, 78, 79,
82, 83, 86, 108 και 116 έγιναν εν µέρει δεκτές στην κοινή θέση. Οι αλλαγές που
εισάχθηκαν από το Συµβούλιο εξηγούνται παρακάτω.

Άρθρο 3, παράγραφος 2 (τροπολογία 20) : η τροπολογία στόχευε να διευκολύνει
την είσοδο και τη διαµονή οποιουδήποτε µέλους της οικογένειας που προβλέπεται
στο άρθρο 2, όταν υφίστανται σοβαροί λόγοι υγείας ή ανθρωπιστικοί λόγοι. Η
προσθήκη αυτή έγινε εν µέρει δεκτή στην κοινή θέση: το Συµβούλιο αποφάσισε να
καταργήσει την αναφορά σε ανθρωπιστικούς λόγους, εκτιµώντας ότι πρόκειται για
εξαιρετικά ευρεία έννοια και η οποία εύκολα προσφέρεται για καταχρήσεις. Η
Επιτροπή δέχθηκε την τροποποίηση αυτή, θεωρώντας ότι οι ανθρωπιστικοί λόγοι
αποτελούν ήδη τµήµα των δεσµεύσεων στον τοµέα των θεµελιωδών δικαιωµάτων
όλων των κρατών µελών· για το λόγο αυτό µία ειδική αναφορά στους
ανθρωπιστικούς λόγους δεν είναι απαραίτητη.
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Άρθρο 5, παράγραφος 2 (τροπολογία 24) : η πρώτη τροποποίηση που προτάθηκε
από την τροπολογία, που προσθέτει µία αναφορά στην εθνική νοµοθεσία,
επιτρέποντας κατά τον τρόπο αυτό να καλυφθεί η κατάσταση των κρατών που δεν
εφαρµόζουν τον κανονισµό αριθ. 539/2001 για τις θεωρήσεις, έγινε δεκτή ως έχει
στην κοινή θέση.

Η δεύτερη τροποποίηση, που στοχεύει να καταστήσει το κείµενο ορθότερο από
νοµικής απόψεως, έγινε επίσης δεκτή.

Αντίθετα, η τροποποίηση του δεύτερου εδαφίου που διευκρίνιζε την προθεσµία
εντός της οποίας πρέπει να χορηγηθεί η θεώρηση δεν έγινε δεκτή στην κοινή θέση.
Το Συµβούλιο θεώρησε ότι οι πέντε εργάσιµες ηµέρες ήταν πολύ αυστηρή
προθεσµία που δεν επέτρεπε να ληφθούν υπόψη ειδικές καταστάσεις· κατά συνέπεια
αντικατέστησε την προθεσµία αυτή από τη φράση « το συντοµότερο δυνατόν και
βάσει µιας ταχεία διαδικασίας ». Η Επιτροπή δέχθηκε τη νέα αυτή διατύπωση που
εγγυάται σε κάθε περίπτωση µία σύντοµη εξέταση της αίτησης θεώρησης.

Άρθρο 7, παράγραφος 3 (τροπολογία 30) : η τροπολογία αυτή που δεν προβαίνει
παρά στη µετακίνηση του άρθρου 8, παράγραφος 7 έγινε δεκτή στη κοινή θέση.
Πάντως, η διατύπωση του στοιχείου γ) τροποποιήθηκε από το Συµβούλιο και έγινε
δεκτή από την Επιτροπή, για να διευκρινιστεί ότι, στην περίπτωση αυτή, η ιδιότητα
του εργαζοµένου διατηρείται µέχρι έξι µήνες, σύµφωνα µε το ισχύον κεκτηµένο.

Άρθρο 8, παράγραφος 2 (τροπολογία 33) : Το τµήµα της τροπολογίας που στοχεύει
να διασαφηνίσει ότι η βεβαίωση εγγραφής δεν αποβλέπει στη διαπίστωση του
δικαιώµατος διαµονής, αλλά αποτελεί απλή διοικητική διατύπωση, επαναλήφθηκε
ως είχε στην κοινή θέση. Αντίθετα, το Συµβούλιο κατάργησε τη διευκρίνιση
σύµφωνα µε την οποία οι κυρώσεις πρέπει να είναι διοικητικές, διευκρίνηση που
είχε εισαχθεί σε όλα τα άρθρα σχετικά µε τις κυρώσεις. Η Επιτροπή δέχθηκε την
τροποποίηση αυτή που προσφέρει στα κράτη µέλη την ευχέρεια να αποφασίζουν το
καθεστώς των κυρώσεων που θα εφαρµόζεται σύµφωνα µε το εσωτερικό τους
δίκαιο, ενώ ο χαρακτήρας της κύρωσης που συνάδει µε την αναλογικότητα και την
απαγόρευση διακρίσεων διατηρείται ανέπαφος στο άρθρο.

Άρθρο 11, παράγραφος 2 (τροπολογία 41): η εν λόγω τροπολογία καθιστά το
κείµενο σαφέστερο. Επιβάλλει ένα χρονικό όριο για τις απουσίες, πράγµα που
φαίνεται εύλογο. Το κείµενο της κοινής θέσης διαφέρει της τροπολογίας του
Κοινοβουλίου µόνο διότι επιβάλλει ένα χρονικό όριο ενός έτους επίσης για τις
απουσίες που οφείλονται σε εγκυµοσύνη ή σε τοκετό. Η Επιτροπή δέχθηκε την
τροπολογία αυτή θεωρώντας ότι µία απουσία ενός έτους, για οποιοδήποτε λόγο, θα
έπρεπε να αιτιολογεί τη δυνατότητα για τα κράτη µέλη, να ελέγχουν εάν ο
ενδιαφερόµενος εξακολουθεί να είναι κάτοχος του δικαιώµατος διαµονής, ιδίως για
τα µέλη της οικογένειας που δεν έχουν την ιθαγένεια ενός κράτους µέλους. Ως προς
αυτό, πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι η διάταξη αυτή δεν αµφισβητεί το δικαίωµα
διαµονής των ενδιαφεροµένων, αλλά τους επιβάλλει απλώς την αναγκαιότητα να
ζητήσουν µία νέα κάρτα διαµονής.

Άρθρο 13, παράγραφος 1 και παράγραφος 2, στοιχείο α), στοιχείο β) και
στοιχείο δ) (τροπολογίες 47, 49, 50, 51) : οι τροπολογίες αυτές στόχευαν στο να
καταστήσουν το κείµενο συνεκτικό σε σχέση µε το περιεχόµενο του άρθρου 2,
εισάγοντας µία αναφορά στην παύση των σχέσεων συµβίωσης που καλύπτονται από
το άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο β). Η κοινή θέση επαναλαµβάνει την
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τροποποίηση αυτή, περιορίζοντάς την στην παύση των σχέσεων δηλωµένης
συµβίωσης, σύµφωνα µε το νέο κείµενο του άρθρου 2.

Στο στοιχείο α), η προηγούµενη του γάµου ή της συµβίωσης περίοδος παρατείνεται
σε τρία έτη, σε συνάρτηση µε τα δύο έτη που ζητήθηκαν από το Κοινοβούλιο.
Πάντως, η διάρκεια αυτή είναι µικρότερη από το αρχικό κείµενο της πρότασης της
Επιτροπής, που προέβλεπε πέντε έτη. η Επιτροπή δέχθηκε την τροποποίηση αυτή
θεωρώντας ότι η προταθείσα διάρκεια είναι εύλογη.

Άρθρο 13, παράγραφος 2, στοιχείο γ) (τροπολογία 52) : Η τροπολογία του
Κοινοβουλίου στόχευε να αναλύσει λεπτοµερώς ορισµένες δυσχερείς καταστάσεις
που θα δικαιολογούσαν τη διατήρηση του δικαιώµατος διαµονής µετά το διαζύγιο,
την ακύρωση του γάµου ή την παύση µιας συµβίωσης. Η τροπολογία διατηρήθηκε
ως προς το περιεχόµενό της στην κοινή θέση, αλλά καταργώντας την αναφορά στους
ανθρωπιστικούς λόγους. Η Επιτροπή δέχθηκε την τροποποίηση αυτή (βλέπε
παραπάνω σχόλιο στο άρθρο 3, τροπολογία 20).

Άρθρο 15 (τροπολογία 54) : η τροπολογία στόχευε να δηµιουργήσει ένα νέο άρθρο
που θα περιλαµβάνει το κείµενο του πρώην άρθρου 24 της αρχικής πρότασης της
Επιτροπής. Η κοινή θέση διατηρεί αυτή την ανακατάταξη: είναι λογικότερο να
εισαχθεί το εν λόγω άρθρο στο τέλος του κεφαλαίου ΙΙΙ, διότι η αποµάκρυνση δεν
είναι πλέον δυνατή από τη στιγµή που το ενδιαφερόµενο πρόσωπο αποκτά το
δικαίωµα µόνιµης διαµονής, εκτός αν πρόκειται για λόγους δηµοσίας τάξεως.
Αντίθετα, η πρώτη παράγραφος που είχε προστεθεί για να διευκρινίσει ότι το
δικαίωµα διαµονής διατηρείται εφόσον πληρούνται οι όροι διαµονής, µεταφέρθηκε
στο προηγούµενο άρθρο. Η Επιτροπή δέχθηκε την αλλαγή αυτή που δίνει
µεγαλύτερη συνοχή στο κείµενο (βλέπε κατωτέρω τµήµα 3.3.2, σχόλιο στα άρθρα 14
και 15).

Άρθρο 16 (τροπολογία 55) : η τροπολογία διατηρήθηκε στην κοινή θέση, µε µία
τροποποίηση της διατύπωσης που αποκλείει οποιοδήποτε χρονικό περιορισµό για τις
απουσίες που οφείλονται στην εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων. Η Επιτροπή
δέχθηκε την αλλαγή αυτή που καθιστά το κείµενο του εν λόγω άρθρου συνεκτικό µε
το άρθρο 11.

Άρθρο 24, παράγραφος 2 (τροπολογία 108) : η εν λόγω τροπολογία στόχευε να
καταργήσει τον αποκλεισµό της κοινωνικής πρόνοιας των οικονοµικώς ανενεργών
προσώπων πριν από την απόκτηση του δικαιώµατος µόνιµης διαµονής. Το
Συµβούλιο δέχθηκε την τροπολογία αυτή, αλλά πρόσθεσε ότι οι πολίτες της Ένωσης
µπορούν να αποκλείονται του ευεργετήµατος της κοινωνικής πρόνοιας κατά τους
τρεις πρώτους µήνες της διαµονής. Η Επιτροπή θεωρεί αποδεκτή την αλλαγή αυτή,
διότι κατά τη διάρκεια της πρώτης αυτής περιόδου διαµονής τα εν λόγω πρόσωπα
απαλλάσσονται από οποιαδήποτε προϋπόθεση και διατύπωση διαµονής, πράγµα που
αιτιολογεί τον αποκλεισµό του ευεργετήµατος της κοινωνικής πρόνοιας (πράγµα που
επίσης ευθυγραµµίζεται µε το ισχύον κεκτηµένο).
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Άρθρο 29, παράγραφος 1 (τροπολογία 77) : η εν λόγω τροπολογία πρότεινε πολλές
τροποποιήσεις στην παράγραφο αυτή, που έγιναν όλες δεκτές στην κοινή θέση. Το
Συµβούλιο απλώς εισήγαγε µία περαιτέρω τροποποίηση, καταργώντας την αναφορά
στον υγειονοµικό κανονισµό του 1951, πράγµα που υποκαταστάθηκε από µία
γενικότερη αναφορά στα κατάλληλα µέσα της ΠΟΥ. Η Επιτροπή δέχθηκε την
τροποποίηση αυτή, θεωρώντας ότι η νέα αναφορά είναι πολύ καταλληλότερη.

Άρθρο 31, παράγραφος 3 (τροπολογία 113) : Η τροπολογία διατηρήθηκε στην
κοινή θέση, µε τη διατύπωση που επιλέχθηκε για το κείµενο της τροποποιηµένης
πρότασης. Η εν λόγω τροπολογία προβλέπει µία αναστολή της εκτέλεσης ενός
µέτρου αποµάκρυνσης, εφόσον ο δικαστής δεν έχει αποφανθεί για το ανασταλτικό
αποτέλεσµα της προσφυγής. Πάντως, εισάχθηκαν ορισµένες εξαιρέσεις για να
αποκλειστεί η περίπτωση που η αποµάκρυνση γίνεται µετά από δικαστική απόφαση
ή όταν το πρόσωπο είχε ήδη προσφύγει σε διαδικασία δικαστικού ελέγχου καθώς
επίσης όταν υφίστανται επιτακτικοί λόγοι δηµόσιας ασφάλειας. Η Επιτροπή δέχθηκε
τις τροποποιήσεις αυτές, εκτιµώντας ότι ο βασικός στόχος της διάταξης διατηρείτο:
η εγγύηση στο άτοµο της δυνατότητας άσκησης προσφυγής κατά της απόφασης
αποµάκρυνσης, αποτρέποντας την αποµάκρυνση προτού να µπορέσει να υποβάλλει
προσφυγή. Η εξαίρεση της δηµόσιας ασφάλειας έγινε δεκτή διότι αιτιολογείται λόγω
της σοβαρότητας της εξεταζόµενης κατάστασης.

3.2.2. Τροποποιήσεις που ενσωµατώθηκαν στην τροποποιηµένη πρόταση, αλλά δεν
έγιναν δεκτές στην κοινή θέση

3.2.2.1. Οι αιτιολογικές σκέψεις

Αιτιολογική σκέψη 4 (τροπολογία 2) : η τροπολογία που στόχευε να αναφέρει ότι η
κινητικότητα των µισθωτών και µη µισθωτών εργαζοµένων αποτελεί επίσης µία από
τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, δεν έγινε δεκτή µέσα σε ένα πνεύµα
απλοποίησης του κειµένου.

3.2.2.2. Τα άρθρα

Άρθρο 4 (τροπολογία 21) : Το Κοινοβούλιο είχε ζητήσει µία αναφορά στην
απαγόρευση των διακρίσεων βάσει της σεξουαλικής ταυτότητας· η προσθήκη αυτή
δεν έγινε δεκτή στην αιτιολογική σκέψη που υποκαθιστά το άρθρο 4. Η Επιτροπή
δέχθηκε την τροποποίηση αυτή, διότι το διατηρηθέν κείµενο στην κοινή θέση
αντιστοιχεί στη διατύπωση του άρθρου 21 του Χάρτη θεµελιωδών δικαιωµάτων, που
δεν καθορίζει περιοριστική απαρίθµηση.

Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο α) (τροπολογία 27) : η ρητή αναφορά στους
αποδέκτες παρεχόµενων υπηρεσιών δεν έγινε δεκτή στην κοινή θέση: το Συµβούλιο
εκτίµησε εύλογα ότι δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι οι αποδέκτες παρεχόµενων
υπηρεσιών αντιστοιχούν µε µισθωτούς ή µη µισθωτούς εργαζοµένους.

Άρθρο 8, παράγραφος 1 (τροπολογία 32) : η τροπολογία του Κοινοβουλίου που
προβλέπει τη δυνατότητα για κάθε πολίτη της Ένωσης να επιτυγχάνει την εγγραφή,
εφόσον το επιθυµεί, ακόµη και στα κράτη που δεν επιβάλουν την υποχρέωση αυτή,
δεν έγινε δεκτή στην κοινή θέση. Το Συµβούλιο θεώρησε ότι τα κράτη µέλη δεν
πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν βεβαίωση εάν επιλέγουν να µην εισάγουν τη
διατύπωση της εγγραφής. Επιπλέον, το γεγονός να µπορεί να επιτευχθεί η βεβαίωση
αυτή θα µπορούσε να έχει ως αποτέλεσµα να υποχρεώσει στην πράξη όλους τους
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πολίτες να τη ζητούν. Η Επιτροπή δέχθηκε τα επιχειρήµατα αυτά και την εισαχθείσα
αλλαγή, που αποκαθιστά το αρχικό κείµενο της πρότασης.

Άρθρο 8, παράγραφος 5, στοιχείο β) (τροπολογία 35) : το Συµβούλιο δεν δέχθηκε
µια απλή δήλωση να είναι επαρκής για να αποδείξει το δεσµό συγγένειας. Η αλλαγή
αυτή ευθυγραµµίζεται µε την προσέγγιση που αποφασίστηκε από το Συµβούλιο
σχετικά µε το σύστηµα εγγραφής που προβλέπεται στο άρθρο 8, που έγινε δεκτή από
την Επιτροπή (βλέπε κατωτέρω, τµήµα 3.3.2, σχολιασµός του άρθρου 8).

Άρθρο 9, παράγραφος 3 (τροπολογία 38) : η τροπολογία του Κοινοβουλίου
επεδίωκε να εισάγει στο κείµενο στοιχεία που περιλαµβάνονται στην απόφαση του
∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-459/99 MRAX της 25ης Ιουλίου 2002. Το Συµβούλιο
δεν δέχθηκε την τροπολογία αυτή για τον απλό λόγο ότι ήταν σε αντίφαση προς το
άρθρο 10. Πράγµατι, το άρθρο 10 απαριθµεί εξαντλητικά τα έγγραφα που µπορούν
να ζητούνται από τα µέλη της οικογένειας που δεν έχουν την εθνικότητα ενός
κράτους µέλους για τη χορήγηση κάρτας διαµονής: Η θεώρηση δεν είναι ένα από τα
έγγραφα αυτά. Κατά συνέπεια, θα ήταν αντιφατικό να πιστοποιηθεί ότι η έλλειψη
θεώρησης δεν µπορεί να συνεπάγεται άρνηση της χορήγησης κάρτας διαµονής. Η
Επιτροπή συµφωνεί µε το Συµβούλιο ότι το κείµενο είναι σαφέστερο χωρίς την
προσθήκη της τροπολογίας.

Άρθρο 20, παράγραφος 1 (τροπολογία 62) : το κείµενο της αρχικής πρότασης της
Επιτροπής προέβλεπε ότι η κάρτα µόνιµης διαµονής ήταν απεριόριστης ισχύος και
ανανεώσιµη ανά δέκα έτη, πράγµα που ήταν αντιφατικό. Κατά συνέπεια, το
Κοινοβούλιο πρότεινε να διατηρηθεί µόνον η φράση για την απεριόριστη ισχύ.
Αντίθετα, το Συµβούλιο επέλεξε, σε συµφωνία µε την Επιτροπή, να προβλέψει την
ανανέωση ανά δέκα έτη. (Βλέπε κατωτέρω, τµήµα 3.3.2, σχολιασµός του
άρθρου 20).

Άρθρο 27, παράγραφος 5 α (τροπολογία 76) : η τροπολογία αυτή υποχρέωνε τα
κράτη µέλη να κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε απόφαση αποµάκρυνσης πολίτη της
Ένωσης ή µέλους της οικογένειάς του. Το Συµβούλιο δεν έκανε δεκτή την
τροπολογία αυτή, θεωρώντας ότι πρόκειται για βαριά διαδικασία και η οποία στην
πράξη δεν θα προσέφερε συγκεκριµένα πλεονεκτήµατα στους πολίτες της Ένωσης.
Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή δέχθηκε την κατάργηση της παραγράφου αυτής.

Άρθρο 31, παράγραφος 2 (τροπολογία 84) : η τροπολογία δεν έγινε δεκτή διότι η
παράγραφος καταργήθηκε, µε τη συµφωνία της Επιτροπής. (βλέπε κατωτέρω,
τµήµα 3.3.2, σχολιασµός του άρθρου 31§2).

Άρθρο 33 (τροπολογία 88) : το Κοινοβούλιο είχε προτείνει µέσω της τροπολογίας
αυτής να διαχωρίσει το περιεχόµενο του άρθρου 33 σε δύο διαφορετικά άρθρα. Το
Συµβούλιο προτίµησε να διατηρήσει το σύνολο του άρθρου 33, θεωρώντας ότι η
παράγραφος 2 του εν λόγω άρθρου, αναφερόταν αποκλειστικά στις αποφάσεις που
προβλέπονται στην παράγραφο 1. Η Επιτροπή έχει την ίδια γνώµη και κατά
συνέπεια δέχθηκε να παραµείνει ένα ενιαίο άρθρο.



9  

Άρθρα 38, 39 και 40 (τροπολογίεs 91, 92 και 93) : οι τροπολογίες αυτές πρότειναν
µία τροποποίηση της ηµεροµηνίας έναρξης ισχύος της οδηγίας. Το Κοινοβούλιο
πρότεινε τον Ιούλιο 2004, αλλά η προθεσµία αυτή δεν φαίνεται εφικτή. Για το λόγο
αυτό οι τροπολογίες δεν έγιναν δεκτές στην κοινή θέση.

3.3. Νέες διατάξεις που εισάχθηκαν από το Συµβούλιο

3.3.1 Οι αιτιολογικές σκέψεις

Οι αιτιολογικές σκέψεις προσαρµόστηκαν, ώστε να διασφαλιστεί η συνοχή µε τις
τροποποιήσεις που εισάχθηκαν στο κείµενο των άρθρων: αυτό ισχύει στην
περίπτωση, για παράδειγµα, των αιτιολογικών σκέψεων που συνοδεύουν τις νέες
διατάξεις σχετικά µε τα άρθρα 6, 8 και 28.

Άλλες τροποποιήσεις στοχεύουν να καταστήσουν το κείµενο απλούστερο και
σαφέστερο. Για παράδειγµα, οι αιτιολογικές σκέψεις 1, 2 και 3 επαναδιατυπώθηκαν
για να υπογραµµίσουν τη σηµασία της έννοιας της ιθαγένειας της Ένωσης στην
οποία βασίζεται η εν λόγω οδηγία.

Μια άλλη τροποποίηση αφορά την κατάργηση οποιασδήποτε αναφοράς στα άρθρα
της συνθήκης ΕΚ, διότι η αναφορά αυτή θα ήταν αµέσως ξεπερασµένη από την
έναρξη ισχύος του µελλοντικού Συντάγµατος. Σε κάθε περίπτωση η αναφορά δεν
είναι απαραίτητη στις αιτιολογικές σκέψεις.

Παρακάτω εξετάζονται µόνον οι αιτιολογικές σκέψεις που αντιπροσωπεύουν µία
καινοτοµία σε συνάρτηση µε το κείµενο της τροποποιηµένης πρότασης ή οι οποίες
δεν εµπίπτουν στις προαναφερθείσες κατηγορίες.

Αιτιολογική σκέψη 6 : η αιτιολογική αυτή σκέψη προστέθηκε για να ορίσει την
έννοια της διευκόλυνσης που προβλέπεται στο άρθρο 3. Η έννοια αυτή, που
προέρχεται από το ισχύον κεκτηµένο σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία των
εργαζοµένων, µισθωτών και µη, δεν ερµηνεύθηκε ποτέ από το ∆ικαστήριο. Η
Επιτροπή θεωρεί ότι η νέα αυτή αιτιολογική σκέψη είναι πολύ χρήσιµη διότι δίνει
ενδείξεις στα κράτη µέλη ως προς τη συγκεκριµένη εφαρµογή του άρθρου 3.

Αιτιολογική σκέψη 16: σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου (υπόθεση
C-184/99, Grzelczyk), τα κράτη µέλη δεν µπορούν να αποµακρύνουν έναν πολίτη
της Ένωσης που προσέφυγε στην κοινωνική πρόνοια στο κράτος µέλος υποδοχής
χωρίς να δικαιούται παρά όταν καθίσταται υπέρµετρο βάρος. Η Επιτροπή θεωρεί ότι
η νέα αυτή αιτιολογική σκέψη είναι πολύ χρήσιµη διότι αναφέρει στοιχεία που
πρέπει να ληφθούν υπόψη για να καθοριστεί εάν ο ενδιαφερόµενος κατέστη
υπέρµετρο βάρος, όπως, για παράδειγµα, η διάρκεια και το ποσό της αιτούµενης
αρωγής.

Αιτιολογική σκέψη 17 : προστέθηκε µία φράση στο τέλος της εν λόγω αιτιολογικής
σκέψης για να διασαφηνίσει το περιεχόµενο του όρου νόµιµη διαµονή.

Αιτιολογική σκέψη 31 : το πρώην άρθρο 4 σχετικά µε την απαγόρευση των
διακρίσεων καταργήθηκε και το περιεχόµενό του προστέθηκε στην αιτιολογική
σκέψη σχετικά µε τον σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων. Η Επιτροπή δεν
θεωρεί ότι υπάρχει πρόβληµα ως προς αυτό. Επειδή η απαγόρευση των διακρίσεων
αποτελεί τµήµα των γενικών αρχών του κοινοτικού δικαίου, η µεταφορά σε µία
αιτιολογική σκέψη δεν αλλάζει σε τίποτα την έκταση του δικαιώµατος αυτού.
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3.3.2. Τα άρθρα

Άρθρα 2 και 3 : τα εν λόγω άρθρα, σχετικά µε τον ορισµό της οικογένειας και των
δικαιούχων, τροποποιήθηκαν σε πολλά σηµεία :

– η έννοια του συντρόφου δηλωµένης συµβίωσης και της σταθερής σχέσης

Ο ορισµός που περιέχεται στο άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο β) της
τροποποιηµένης πρότασης περιλάµβανε συγχρόνως τους συντρόφους δηλωµένης
συµβίωσης και τους συντρόφους που διατηρούσαν σταθερή σχέση δεόντως
αποδεδειγµένη, εφόσον η νοµοθεσία του κράτους µέλους υποδοχής αναγνωρίζει
αυτό το είδος των καταστάσεων. Το Συµβούλιο αποφάσισε να περιορίσει τον ορισµό
αυτό αποκλειστικά στους συντρόφους δηλωµένης συµβίωσης, εφόσον η νοµοθεσία
του κράτους µέλους υποδοχής θεωρεί τη δηλωµένη συµβίωση ως αντίστοιχη του
γάµου.

Συγχρόνως, το κείµενο του άρθρου 3 τροποποιήθηκε ώστε να προβλέπει ότι κάθε
κράτος µέλος οφείλει να διευκολύνει την είσοδο και τη διαµονή του συντρόφου µε
τον οποίο ο πολίτης της Ένωσης συνδέεται µε σταθερή σχέση, δεόντως
αποδεδειγµένη. Η Επιτροπή δέχθηκε την προσέγγιση που πρότεινε το Συµβούλιο.
Εάν ισχύει ότι ο ορισµός του άρθρου 2, παράγραφος 2, στοιχείο β) είναι πιο
περιορισµένος σε σχέση µε το κείµενο της τροποποιηµένης πρότασης, πρέπει να
θεωρηθεί ότι το περιεχόµενο του άρθρου 3 διευρύνθηκε ώστε να περιλαµβάνει κάθε
είδος σταθερής σχέσης. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η έννοια της σταθερής σχέσης µπορεί
να καλύψει ποικίλες καταστάσεις: γάµο µεταξύ προσώπων του ιδίου φύλου,
δηλωµένη συµβίωση, νόµιµη συγκατοίκηση και ελεύθερη σχέση. Η έννοια της
διευκόλυνσης διασαφηνίστηκε στην αιτιολογική σκέψη 6.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το κείµενο της κοινής θέσης αντιπροσωπεύει ένα δίκαιο
συµβιβασµό που επιτρέπει να διευκολυνθεί η άσκηση του δικαιώµατος ελεύθερης
κυκλοφορίας και διαµονής των συντρόφων πολιτών της Ένωσης µε τους οποίους δεν
συνδέονται µε γάµο, χωρίς να επιβάλλονται αλλαγές στις εθνικές νοµοθεσίες των
κρατών µελών.

– Τα λοιπά µέλη της οικογένειας

Όσον αφορά τους ανιόντες και κατιόντες του πολίτη που είναι ο κύριος κάτοχος του
δικαιώµατος διαµονής, καλύπτονται από το άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχεία γ) και
δ), το Συµβούλιο αποφάσισε οµόφωνα να επανέλθει στο κεκτηµένο, επανεισάγοντας
τις προϋποθέσεις ηλικίας και εξάρτησης για τους κατιόντες και τους ανιόντες. Η
Επιτροπή δέχθηκε την τροποποίηση αυτή, που αποτελούσε επιθυµία όλων των
αντιπροσωπειών, σε ένα πνεύµα συµβιβασµού.

Άρθρο 6 (νέο): οι πρώην παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 6 µεταφέρθηκαν σε ένα
νέο άρθρο στο κεφάλαιο «∆ικαίωµα διαµονής» πράγµα που έχει το πλεονέκτηµα της
σαφήνειας. Πάντως, η επέκταση µέχρι έξι µήνες του δικαιώµατος διαµονής χωρίς
όρους δεν έγινε δεκτή. Τα κράτη µέλη υπογράµµισαν τη δυσχέρεια να επεκταθεί σε
έξι µήνες η περίοδος που δεν υπόκειται σε καµία διατύπωση για τα µέλη της
οικογένειας των υπηκόων τρίτων χωρών, για λόγους που συνδέονται µε τις
θεωρήσεις. Για την αντιµετώπιση των δυσχερειών αυτών, η Επιτροπή δέχθηκε να
επανέλθει στο ισχύον κεκτηµένο που προβλέπει περίοδο τριών µηνών χωρίς όρους
ούτε διατυπώσεις.
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Πάντως, η Επιτροπή δεσµεύτηκε ρητά να µελετήσει τη δυνατότητα να προταθεί µία
επέκταση του δικαιώµατος µέχρι έξι µήνες στην έκθεση που θα υποβάλει δύο έτη
µετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας (άρθρο 36).

Για να διασφαλιστεί η συνοχή, όλα τα άρθρα που αναφέρονταν στην περίοδο των έξι
µηνών έπρεπε να προσαρµοστούν. Πρόκειται για τα άρθρα 7, παράγραφος 1, 8,
παράγραφοι 1 και 2, 9, παράγραφοι 1 και 2, 24, παράγραφος 2, 27 παράγραφος 3, 29
παράγραφοι 2 και 3.

Άρθρο 7, παράγραφος 4 : Το δικαίωµα οικογενειακής επανένωσης των σπουδαστών
περιορίζεται στο σύζυγο, σύντροφο και τους συντηρούµενους κατιόντες. Οι
συντηρούµενοι ανιόντες αποκλείστηκαν, όπως προβλέπεται στο ισχύον κεκτηµένο.
Πάντως, η είσοδος και διαµονή τους θα διευκολύνονται βάσει του άρθρου 3. Η
Επιτροπή δέχθηκε τον περιορισµό αυτό, σύµφωνα µε το κεκτηµένο, που επέτρεψε
στο πλαίσιο του συνολικού συµβιβασµού, να διασφαλιστεί ότι οι σπουδαστές θα
απολαύουν όλων των δικαιωµάτων που προβλέπονται στην οδηγία.

Άρθρο 8 : όσον αφορά τα διαβήµατα που πρέπει να γίνουν για την εγγραφή, το
Συµβούλιο επέφερε τροποποιήσεις στο προταθέν σύστηµα εκ µέρους της Επιτροπής.
Η κοινή θέση εισάγει ένα σύστηµα µε το οποίο ο πολίτης της Ένωσης θα πρέπει να
υποβάλει στην αρµόδια διοίκηση δικαιολογητικά, που απαριθµούνται ρητά, για το
ότι πληροί τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 7 (αναλόγως των περιπτώσεων:
αν είναι µισθωτός ή µη µισθωτός εργαζόµενος, αν διαθέτει επαρκείς πόρους ή
ασφάλιση ασθένειας κλπ.) Πάντως, το σύστηµα αυτό παραµένει εξαιρετικά
ευέλικτο, διότι η βεβαίωση της εγγραφής εκδίδεται αµέσως και οι έλεγχοι της
πραγµατικής τήρησης των όρων διαµονής δεν θα µπορούν να γίνουν παρά αν
υπάρχει εύλογη επιφύλαξη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14. Στο νέο αυτό πλαίσιο,
ήταν απαραίτητο να διευκρινιστεί, στην παράγραφο 4 του άρθρου, το επίπεδο των
πόρων που θεωρούνται ως επαρκείς, εισάγοντας συγχρόνως κάποια ευκαµψία ώστε
να υποχρεωθούν τα κράτη µέλη να λάβουν υπόψη την προσωπική κατάσταση του
ενδιαφεροµένου.

Η Επιτροπή δέχτηκε την προσέγγιση του Συµβουλίου, διότι αντιπροσωπεύει ένα
σηµείο εύλογης ισορροπίας µεταξύ της νόµιµης ανησυχίας των κρατών µελών για
την πρόληψη καταχρήσεων και της εισαγωγής ενός πλέον εύκαµπτου συστήµατος
για τους πολίτες σε συνάρτηση µε το ισχύον κεκτηµένο, σύµφωνα µε την επιθυµία
της Επιτροπής.

Άρθρο 11 παράγραφος 1 : το Συµβούλιο πρόσθεσε ότι η διάρκεια της κάρτας
διαµονής που χορηγείται στα µέλη της οικογένειας τα οποία δεν έχουν την
εθνικότητα ενός κράτους µέλους µπορεί να είναι µικρότερη των πέντε ετών και να
αντιστοιχεί στη διάρκεια που προβλέπεται για τη διαµονή του πολίτη της Ένωσης,
εάν η προβλεπόµενη διαµονή είναι µικρότερη των πέντε ετών. Η Επιτροπή δέχθηκε
την τροποποίηση αυτή η οποία κατά τη γνώµη της είναι λογική.
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Άρθρο 12, παράγραφος 2. Μία προϋπόθεση διαµονής για διάστηµα ενός έτους πριν
από το θάνατο του πολίτη της Ένωσης εισάχθηκε ώστε να επιτραπεί στο µέλος της
οικογένειας που δεν έχει την εθνικότητα ενός κράτους µέλους να διατηρήσει το
δικαίωµα διαµονής του στο κράτος µέλος υποδοχής. Η Επιτροπή δέχτηκε την
τροποποίηση αυτή, διότι ανταποκρίνεται σε αιτιολογηµένες ανησυχίες και η
διάρκεια ενός έτους φαίνεται αναλογική για τη δηµιουργία δεσµού µε το κράτος
µέλος υποδοχής και για την αποφυγή καταχρήσεων.

Άρθρο 13, παράγραφος 2, στοιχείο δ) : το Συµβούλιο πρόσθεσε µία άλλη
κατάσταση στην οποία η διαµονή του µη κοινοτικού συζύγου ή συντρόφου θα ήταν
αιτιολογηµένη µετά το διαζύγιο ή την παύση της σχέσης. Πρόκειται για την
περίπτωση όπου ο ενδιαφερόµενος επέτυχε ένα δικαίωµα επίσκεψης παιδιών τα
οποία απέκτησε µε τον πολίτη της Ένωσης. Η Επιτροπή δέχθηκε την προσθήκη αυτή
που στοχεύει να καλύψει µία απολύτως νόµιµη κατάσταση.

Άρθροs 14 και 15: το περιεχόµενο του πρώην άρθρου 13 της τροποποιηµένης
πρότασης κατανεµήθηκε σε δύο διαφορετικά άρθρα και διευκρινίστηκε.

Από τη µία πλευρά, το άρθρο 14 καθιστά σαφέστερες τις προϋποθέσεις βάσει των
οποίων ένα κράτος µέλος µπορεί να αποµακρύνει ένα πολίτη της Ένωσης όταν δεν
πληροί πλέον τις προϋποθέσεις του δικαιώµατος διαµονής. Κατά τον τρόπο αυτό, η
νοµολογία του ∆ικαστηρίου, υπόθεση C-184/99, Grzelczyk, ενσωµατώθηκε στο
κείµενο της διάταξης: ένα µέτρο αποµάκρυνσης δεν µπορεί να αποτελεί την
αυτόµατη συνέπεια της προσφυγής στην κοινωνική πρόνοια στο κράτος µέλος
υποδοχής. Επιπλέον, η νέα αιτιολογική σκέψη 16 διασαφηνίζει ακόµη περισσότερο
την έννοια του υπέρµετρου βάρους που θα µπορούσε να έχει ως συνέπεια την
ενδεχόµενη αποµάκρυνση του προσώπου που προσέφυγε στην κοινωνική πρόνοια
χωρίς να δικαιούται.

Από την άλλη πλευρά, οι κανόνες σχετικά µε τις διαδικαστικές εγγυήσεις
µεταφέρονται σε ένα ειδικό άρθρο, το άρθρο 15, χωρίς αλλαγή του περιεχόµενου.

Η Επιτροπή συµφωνεί µε την προσέγγιση αυτή και διευκρινίζει τους όρους βάσει
των οποίων το δικαίωµα διαµονής του πολίτη της Ένωσης χάνεται, τηρώντας
συγχρόνως το ισχύον κεκτηµένο και τη νοµολογία του δικαστηρίου στον τοµέα
αυτό. Θεωρεί επίσης ότι ο χωρισµός σε δύο άρθρα καθιστά το κείµενο
συνεκτικότερο και σαφέστερο.

Άρθρο 16, παράγραφοι 1 και 2 : η προηγούµενη περίοδος αδιάλειπτης διαµονής
στο κράτος µέλος υποδοχής που είναι απαραίτητη για την απόκτηση του
δικαιώµατος µόνιµης διαµονής καθορίζεται σε πέντε έτη αντί των τεσσάρων. Η
Επιτροπή δέχθηκε την αλλαγή αυτή, διότι η εν λόγω µακρύτερη περίοδος κατά ένα
έτος επέτρεψε να αποτραπούν οι επιφυλάξεις ορισµένων κρατών µελών ως προς την
απόκτηση του δικαιώµατος µόνιµης διαµονής εκ µέρους σπουδαστών.

Άρθρο 16, παράγραφος 3 : το Συµβούλιο µείωσε την περίοδο απουσίας που
συνεπάγεται απώλεια του δικαιώµατος µόνιµης διαµονής σε δύο έτη, σε αντίθεση µε
τα τέσσερα έτη της τροποποιηµένης πρότασης. Η αλλαγή αυτή συνεπάγεται επίσης
αλλαγή στο άρθρο 20 παράγραφος 3, σχετικά µε τη διάρκεια της κάρτας µόνιµης
διαµονής. Η Επιτροπή δέχθηκε την αλλαγή αυτή διότι, µετά από δύο έτη απουσίας,
µπορεί να θεωρηθεί ότι ο ισχυρός δεσµός µε το κράτος µέλος υποδοχής, που
αιτιολογεί το δικαίωµα µόνιµης διαµονής, διακόπτεται.
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Άρθρο 17, παράγραφος 4, στοιχείο α) : η διάρκεια της προηγούµενης διαµονής στο
κράτος µέλος υποδοχής παρατάθηκε σε δύο έτη, όπως προβλέπεται στο ισχύον
κεκτηµένο (κανονισµός 1251/70 της Επιτροπής). Η Επιτροπή δέχθηκε την αλλαγή
αυτή, σύµφωνα µε το κεκτηµένο, που εγγυάται ένα στενό δεσµό µε το κράτος µέλος
υποδοχής που να αιτιολογεί την απόκτηση του δικαιώµατος µόνιµης διαµονής από
τα πρόσωπα αυτά.

Άρθρα 19 και 20: η υποχρέωση επίτευξης κάρτας µόνιµης διαµονής καταργήθηκε
για τους πολίτες της Ένωσης. Για αυτούς, θα είναι δυνατόν να εκδίδεται, εφόσον το
θεωρούν απαραίτητο ή χρήσιµο, ένα έγγραφο που θα πιστοποιεί ότι απέκτησαν το
δικαίωµα µόνιµης διαµονής. Το έγγραφο αυτό θα εκδίδεται το συντοµότερο δυνατό
µετά την αίτηση και µετά τον έλεγχο της διάρκειας της διαµονής τους. Η Επιτροπή
συµφώνησε µε την προσέγγιση αυτή, διότι θεωρεί ότι η τροποποίηση αυτή
εντάσσεται στο στόχο της οδηγίας για τη µείωση στο ελάχιστο των διοικητικών
διατυπώσεων στις οποίες υπόκεινται οι πολίτες της Ένωσης.

Αντίθετα, τα µέλη της οικογένειας που δεν έχουν την ιθαγένεια ενός κράτους µέλους
εξακολουθούν να υπόκεινται, προς το συµφέρον τους, στην υποχρέωση απόκτησης
κάρτας διαµονής. Η µόνη διαφορά που εισάγεται στην κοινή θέση σε σχέση µε το
κείµενο της τροποποιηµένης πρότασης αφορά τη διάρκεια της κάρτας αυτής, την
οποία το Συµβούλιο προτίµησε να περιορίσει σε δέκα έτη, και αυτό για να επιτραπεί
µία ενηµέρωση των δεδοµένων (για παράδειγµα, η φωτογραφία), διατηρώντας
συγχρόνως την αυτόµατη ανανέωσή της.

Άρθρο 24 : στην πρώτη παράγραφο, προστέθηκε ότι η ίση µεταχείριση εφαρµόζεται,
επιφυλασσοµένων των λοιπών διατάξεων της συνθήκης και του παράγωγου δικαίου,
σύµφωνα µε το περιεχόµενο του άρθρου 12 της συνθήκης ΕΚ.

Στη δεύτερη παράγραφο το Συµβούλιο θέλησε να διευκρινίσει ότι οι σπουδαστές και
οι ανενεργοί αποκλείονται της ενίσχυσης που µπορεί να συνίσταται είτε σε
υποτροφίες συντήρησης είτε σε δάνεια. Η προσθήκη του αποκλεισµού των δανείων
συντήρησης στοχεύει να λάβει υπόψη την περίπτωση των κρατών µελών που δεν
γνωρίζουν αυτό το σύστηµα ενίσχυσης υπέρ των σπουδαστών. Η Επιτροπή δέχθηκε
την προσθήκη αυτή που εντάσσεται στο στόχο της εν λόγω διάταξης, ο οποίος είναι
να αποκλειστεί της ενίσχυσης οποιοδήποτε πρόσωπο δεν είναι εργαζόµενος,
µισθωτός ή µη. Πάντως, πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι τα πρόσωπα αυτά δικαιούνται
οποιασδήποτε ενίσχυσης σχετικά µε την πρόσβαση στις σπουδές, όπως για
παράδειγµα υποτροφία που θα καλύπτει τα δίδακτρα.

Άρθρο 27 παράγραφος 2 : το τρίτο εδάφιο της εν λόγω παραγράφου, που
προέβλεπε ότι η προσωπική συµπεριφορά δεν µπορούσε να θεωρηθεί ως απειλή
κατά της δηµόσιας τάξης παρά εάν το κράτος µέλος υποδοχής λαµβάνει
κατασταλτικά µέτρα για την πάταξη παρόµοιων συµπεριφορών όταν αυτές
εκδηλώνονται από υπηκόους του, καταργήθηκε. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η
κατάργηση αυτή αντιπροσωπεύει βελτίωση του κειµένου. Πράγµατι, η παράγραφος
αυτή επαναλάµβανε εν µέρει το περιεχόµενο της απόφασης του ∆ικαστηρίου της
18ης Μαΐου 1982 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις Adoui και Cornuaille· πάντως,
εκτός του κειµένου της απόφασης, η Επιτροπή συνειδητοποίησε ότι η διάταξη αυτή
µπορούσε να ερµηνευθεί κατά τρόπο που θα µπορούσε να επιτρέψει να θεωρηθεί ως
κίνδυνος για τη δηµόσια τάξη οποιαδήποτε συµπεριφορά κατά της οποίας
επιβάλλονται κυρώσεις σε εθνικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό, δέχθηκε την
κατάργηση της παραγράφου.
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Άρθρο 27 παράγραφος 3 : η παράγραφος µετατοπίστηκε στο άρθρο 15
παράγραφος 3, πράγµα που είναι λογικότερο, διότι η λήξη ισχύος ενός εγγράφου
ταυτότητας δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύει συµπεριφορά που αντίκειται
στη δηµόσια τάξη.

Άρθρο 28 παράγραφος 2 : τα κράτη µέλη σχεδόν οµόφωνα αντιτάχθηκαν σε µία
απόλυτη προστασία έναντι των αποµακρύνσεων για τους πολίτες της Ένωσης και τα
µέλη των οικογενειών τους που έχουν αποκτήσει δικαίωµα µόνιµης διαµονής στο
κράτος µέλος υποδοχής. Πάντως, δέχθηκαν αυξηµένη προστασία για τους πολίτες
της Ένωσης που διαµένουν για διάστηµα πολλών ετών στο κράτος µέλος υποδοχής.
Κατά συνέπεια, η συµβιβαστική λύση που έγινε δεκτή στην κοινή θέση
διατυπώνεται ως ενισχυµένη προστασία σε συνάρτηση µε τη διάρκεια της διαµονής
στο έδαφος του κράτους µέλους υποδοχής.

Μετά την απόκτηση του δικαιώµατος µόνιµης διαµονής, οι πολίτες της Ένωσης και
τα µέλη των οικογενειών τους θα µπορούν να αποµακρύνονται µόνον για ιδιαίτερα
σοβαρούς λόγους δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας ασφάλειας.

Μετά από δέκα έτη διαµονής στο κράτος µέλος υποδοχής, οι πολίτες της Ένωσης
δεν θα µπορούν να αποµακρύνονται παρά για επιτακτικούς λόγους δηµόσιας τάξης.

Σε αυτό προστίθεται µία απόλυτη προστασία για τους πολίτες της Ένωσης που είναι
ανήλικοι, ανεξαρτήτως της διάρκειας της διαµονής στο κράτος µέλος υποδοχής, µε
εξαίρεση µια αιτιολογηµένη αποµάκρυνση για επιτακτικούς λόγους δηµόσιας τάξης
ή αν η αποµάκρυνση επιβάλλεται, λαµβάνοντας υπόψη το ύψιστο συµφέρον του
παιδιού.

Η Επιτροπή δέχθηκε τις λύσεις αυτές, που έστω και αν ήταν λιγότερο φιλόδοξες από
την πρότασή της, εκπροσωπούν µία πρόοδο σε σχέση µε το ισχύον κεκτηµένο,
θεσπίζοντας αυστηρούς όρους για την αποµάκρυνση των πολιτών της Ένωσης που
έχουν πολύ ισχυρούς δεσµούς στο κράτος µέλος υποδοχής. Πρέπει επίσης να
υπογραµµίσουµε ότι η παράγραφος αυτή προστίθεται στις λοιπές διατάξεις του
κεφαλαίου που βελτιώνουν σε µεγάλο βαθµό την προστασία έναντι περιοριστικών
µέτρων της ελεύθερης κυκλοφορίας για κάθε πολίτη της Ένωσης και τα µέλη της
οικογένειάς του, ανεξαρτήτως τη διάρκειας διαµονής στο κράτος µέλος υποδοχής.

Πρώην άρθρο 29, παράγραφος 2 : το Συµβούλιο αποφάσισε, µε τη συµφωνία της
Επιτροπής, να καταργήσει την παράγραφο αυτή. Το περιεχόµενο της εν λόγω
διάταξης επαναλάµβανε το περιεχόµενο του άρθρου 9 της οδηγίας 64/221/ΕΟΚ, που
προβλέπει την υποχρέωση για τα κράτη µέλη να ζητούν γνωµοδότηση από
ανεξάρτητη αρχή προτού λάβουν απόφαση αποµάκρυνσης, όταν το κράτος µέλος
υποδοχής δεν προβλέπει δικαστική προσφυγή ή όταν η εν λόγω προσφυγή
περιορίζεται στον έλεγχο της νοµιµότητας της απόφασης ή όταν δεν έχει
ανασταλτικό αποτέλεσµα. Πάντως, λόγω του γεγονότος ότι η κοινή θέση πιστοποιεί
την υποχρέωση για τα κράτη µέλη να προβλέπουν πάντα τη δυνατότητα δικαστικής
προσφυγής (άρθρο 31, παράγραφος 1) ότι η εν λόγω προσφυγή πρέπει να
αναφέρεται στα γεγονότα και τις περιστάσεις (άρθρο 31, παράγραφος 2) και ότι
υπάρχει η δυνατότητα αναστολής του µέτρου αποµάκρυνσης (άρθρο 31,
παράγραφος 3) το Συµβούλιο εκτίµησε, σε συµφωνία µε την Επιτροπή, ότι η
παράγραφος αυτή δεν είναι πλέον απαραίτητη.
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Άρθρο 31 παράγραφος 4 : η κοινή θέση εισάγει µία εξαίρεση στην αρχή της
αυτοπρόσωπης εµφάνισης, όταν η εµφάνιση θα µπορούσε να αποτελέσει λόγο
διατάραξης της δηµόσιας τάξης ή όταν η προσβληθείσα απόφαση αφορά µία
επαναπροώθηση.

Η Επιτροπή δέχθηκε τις αλλαγές αυτές. Φαίνεται αιτιολογηµένο να αποκλεισθούν
της ευεργετικής αυτής διάταξης τα πρόσωπα που δεν εισήλθαν ποτέ στην επικράτεια
του κράτους µέλους υποδοχής (διότι αποτέλεσαν αντικείµενο µέτρου
επαναπροώθησης), καθώς και τα πρόσωπα, η παρουσία των οποίων στο έδαφος του
εν λόγω κράτους θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη δηµόσια τάξη του.

Άρθρο 32 παράγραφοι 1 και 2 : η πρώτη παράγραφος καταργήθηκε και το
περιεχόµενό της περιλήφθηκε εν µέρει στην αιτιολογική σκέψη 27. Η Επιτροπή δεν
θεωρεί ότι δηµιουργεί πρόβληµα η µεταφορά αυτή, διότι η απαγόρευση της
αποµάκρυνσης δια βίου αποτελεί συνέπεια της δεύτερης παραγράφου, που
διατηρήθηκε στο άρθρο.

Στη δεύτερη παράγραφο, η περίοδος µετά την οποία ο ενδιαφερόµενος θα µπορεί να
υποβάλλει αίτηση άρσης της απαγόρευσης παρουσίας στο έδαφος παρατάθηκε σε
τρία έτη, σε σχέση µε τα δύο έτη που προτάθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή
θεωρεί ότι η προθεσµία αυτή είναι εύλογη.

Άρθρο 33 παράγραφος 2 : διευκρινίστηκε ότι η εκτίµηση που στοχεύει στο να
καθοριστεί εάν το πρόσωπο αντιπροσωπεύει κίνδυνο για τη δηµόσια τάξη πρέπει να
παρέµβει µόνον όταν η αποµάκρυνση εκτελέστηκε δύο έτη µετά από τη λήψη της
απόφασης.

Η Επιτροπή θεωρεί τη διευκρίνιση αυτή ως θετική και απόλυτα ευθυγραµµισµένη µε
το στόχο της διάταξης, που είναι να υποχρεωθούν τα κράτη µέλη να προβούν σε
εξέταση της κατάστασης όταν, µεταξύ της απόφασης αποµάκρυνσης και της υλικής
εκτέλεσης της απόφασης, µεσολαβεί µεγάλο χρονικό διάστηµα κατά τη διάρκεια του
οποίου οι περιστάσεις που αιτιολόγησαν την απόφαση µπορούν να έχουν αλλάξει.

Άρθρο 35 : προστέθηκε το νέο αυτό άρθρο για την κατάχρηση δικαιώµατος. Το
περιεχόµενό του διασαφηνίζει ότι τα κράτη µέλη µπορούν να αρνηθούν ή να θέσουν
τέλος στα δικαιώµατα που παρέχονται από την οδηγία εάν επιτεύχθηκαν µετά από
απάτη ή κατάχρηση.

4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Επιτροπή δέχθηκε την κοινή θέση, εκτιµώντας ότι το κείµενό της επαναλαµβάνει
τα βασικά στοιχεία που περιέχονται στην αρχική πρόταση και στις τροπολογίες του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως έγιναν δεκτές στην τροποποιηµένη της πρόταση.

Το κείµενο αυτό αντιπροσωπεύει µία εύλογη και ισορροπηµένη συµβιβαστική λύση,
που επιτρέπει την ενίσχυση των δικαιωµάτων των πολιτών της Ένωσης στον τοµέα
του δικαιώµατος ελεύθερης κυκλοφορίας και διαµονής.


