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Θέμα: Αναφορά 0855/2008, του Marc Beke, ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
απάνθρωπη στάση των ολλανδικών αρχών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ολλανδός υπήκοος, αναφέρει ότι, ενώ ζούσε με τη σύζυγό του, υπήκοο 
Βενεζουέλας, στην Αρούμπα (Ολλανδικές Αντίλλες) ως τα τέλη του 2007, αναγκάστηκε να 
επιστρέψει στις Κάτω Χώρες για λόγους υγείας. Ωστόσο, η αίτηση της συζύγου του για 
ανταλλαγή της άδειας διαμονής της στην Αρούμπα με άδεια διαμονής στις Κάτω Χώρες 
απορρίφθηκε από τις μεταναστευτικές αρχές. Παρότι η ίδια είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο 
των περιφερειακών αρχών του τόπου κατοικίας τους, δεν μπορεί να αποκτήσει υγειονομική 
ασφάλιση και υποχρεούται να εγκαταλείψει τη χώρα μετά από τρεις μήνες. Τα αιτήματα για 
υποστήριξη προς το κοινοβούλιο και τον αρμόδιο υπουργό απέβησαν άκαρπα. Η σύζυγος του 
αναφέροντος υποχρεούται πρώτα να ολοκληρώσει το «τεστ πολιτογράφησης» μέσω 
υπολογιστή στη χώρα καταγωγής της. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι όταν ζούσαν στην 
Αρούμπα ήταν παντρεμένοι και ότι οι περιφερειακές αρχές στις Κάτω Χώρες, όπου κατοικεί 
τώρα, έκριναν έγκυρα τα έγγραφα του γάμου τους και καταχώρισαν τη σύζυγό του στα 
μητρώα τους. Ζητεί, επομένως, τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να 
λάβει άδεια διαμονής για εκείνη.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Νοεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου 2009.

Στο πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας, οι διατάξεις που αφορούν την οικογενειακή 
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επανένωση ορίζονται στην οδηγία 2003/86/ΕΚ1 και την οδηγία 2004/38/ΕΚ2.

Η οδηγία 2003/86/ΕΚ καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ασκούν το 
δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην 
επικράτεια των κρατών μελών. Συνεπώς, η συγκεκριμένη οδηγία δεν ισχύει για τα μέλη της 
οικογένειας ενός πολίτη της ΕΕ, όπως ορίζεται ρητά στο άρθρο 3, παράγραφος 3, της 
οδηγίας.

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 3, παράγραφος 1, της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, η συγκεκριμένη 
οδηγία ισχύει μόνον για τους πολίτες της Ένωσης οι οποίοι μεταβαίνουν ή διαμένουν σε 
κράτος μέλος άλλο από εκείνο του οποίου είναι υπήκοοι, καθώς και τα μέλη των οικογενειών 
τους που τους συνοδεύουν ή πηγαίνουν να τους συναντήσουν.

Οι πολίτες της ΕΕ που διαμένουν στο κράτος μέλος του οποίου είναι υπήκοοι δεν μπορούν να 
επωφεληθούν από τα δικαιώματα που χορηγούνται σε πολίτες της ΕΕ που ασκούν το 
παραπάνω δικαίωμα και μετακόμισαν σε άλλο κράτος μέλος.

Βάσει των πληροφοριών που παρέχονται στην αναφορά, δεν υπάρχει κοινοτική νομοθεσία η 
οποία να εφαρμόζεται στην περίπτωση του αναφέροντα. Ελλείψει ισχύουσας κοινοτικής 
νομοθεσίας, αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των Κάτω Χωρών να θεσπίσουν κανόνες 
σχετικά με το δικαίωμα μελών οικογένειας υπηκόων τρίτης χώρας να επανενωθούν με 
πολίτες που έχουν την ολλανδική ιθαγένεια. Δεδομένης της απουσίας ισχύουσας κοινοτικής 
νομοθεσίας, η Επιτροπή δεν διαθέτει την αρμοδιότητα να παρέμβει ή να εξετάσει περαιτέρω 
την αναφορά.

                                               
1 Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με το δικαίωμα 

οικογενειακής επανένωσης.
2 Οδηγία 2004/38/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 

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.
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