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1. Εισαγωγή:

Όπως η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων συνιστούσε το λογικό οικονομικής φύσεως 
συμπλήρωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, υπηρεσιών και κεφαλαίων εντός 
της ΕΕ, η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων αποτελεί τη φυσική εξέλιξη της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εργαζομένων και έχει καταστεί ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα των 
πολιτών της ΕΕ.

Σύμφωνα με την πέμπτη έκθεση για την ιθαγένεια της Ένωσης που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή το 20081, τον Ιανουάριο του 2006, υπήρχαν περίπου 8,2 εκατομμύρια πολίτες της 
ΕΕ που ασκούσαν το δικαίωμα διαμονής σε άλλο κράτος μέλος.

Το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας διαθέτει εύρωστη νομική βάση: το άρθρο 18 της 
Συνθήκης ΕΟΚ και το άρθρο 45 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ορίζουν ότι κάθε 
πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο έδαφος 
των κρατών μελών. Το θεμελιώδες αυτό δικαίωμα επεκτείνεται και στα μέλη της οικογένειας
κάθε πολίτη της ΕΕ.

Επιπροσθέτως, η Συνθήκη της Λισαβόνας αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην αρχή της 
ισότητας μεταξύ των πολιτών της ΕΕ και εισάγει στον σχετικό με τις δημοκρατικές αρχές
τίτλο μια διάταξη (άρθρο 9) που ορίζει ότι «σε όλες τις δραστηριότητές της, η Ένωση σέβεται 
την αρχή της ισότητας των πολιτών της, οι οποίοι τυγχάνουν ίσης προσοχής από τα θεσμικά 
και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της. Πολίτης της Ένωσης είναι κάθε πρόσωπο που 
έχει την υπηκοότητα κράτους μέλους. Η ιθαγένεια της Ένωσης προστίθεται στην εθνική 
ιθαγένεια και δεν την αντικαθιστά».
Η οδηγία 38/2004 συγχωνεύει σε ένα ενιαίο κείμενο το περίπλοκο σύνολο της νομοθεσίας 
(δύο κανονισμοί και εννέα οδηγίες) και την πλούσια νομολογία του ΔΕΚ σχετικά με το 
δικαίωμα εισόδου και διαμονής για τους πολίτες της Ένωσης. Η οδηγία μειώνει τις 
διατυπώσεις (π.χ. με την κατάργηση του συστήματος αδειών διαμονής για τους πολίτες της 
Ένωσης) για τους πολίτες της Ένωσης και τις οικογένειές τους (συμπεριλαμβανομένων των 
«καταχωρημένων συντρόφων») και παρέχει καλύτερη προστασία κατά των περιορισμών του 
δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας.

Κατά συνέπεια, είναι πλέον κατά πολύ ευκολότερο για τους πολίτες της ΕΕ να ασκούν τα 
δικαιώματά τους.

2. Ιστορικό:

Στις 15 Νοεμβρίου 2007 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα2 καλώντας την 
Επιτροπή να προβεί χωρίς καθυστερήσεις σε εξαντλητική αξιολόγηση της εφαρμογής της 
οδηγίας 2004/38/ΕΚ και της ορθής μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο από τα κράτη μέλη και 
να υποβάλει τυχόν αναγκαίες προτάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 39 της εν λόγω οδηγίας.

Με το εν λόγω ψήφισμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης αναθέτει στην αρμόδια 
κοινοβουλευτική του επιτροπή να διεξαγάγει, σε συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια, μια 

                                               
1 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πέμπτη έκθεση για την ιθαγένεια της Ένωσης (1η Μαΐου 2004 – 30 Ιουνίου 2007) COM(2008) 85 τελικό
2http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0534+0+DOC+XML+V0//EL
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αξιολόγηση των προβλημάτων μεταφοράς της εν λόγω οδηγίας, έτσι ώστε να καταδειχθούν οι 
καλύτερες πρακτικές και τα μέτρα που ενδέχεται να οδηγήσουν σε διακρίσεις μεταξύ των 
ευρωπαίων πολιτών.

Η οδηγία είχε ήδη προσελκύσει την προσοχή των μελών της Επιτροπής Πολιτικών 
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE): τον Δεκέμβριο του 2007 η 
εισηγήτρια απηύθυνε στον κ. Frattini, πρώην Επίτροπο αρμόδιο για θέματα δικαιοσύνης, 
ελευθερίας και ασφάλειας, προφορική ερώτηση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας1. 
Άλλες κοινοβουλευτικές ερωτήσεις σχετικά με τον ορισμό του οικογενειακού μέλους έχουν 
υποβληθεί προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τους βουλευτές του ΕΚ Watson, Int'Veld και 
Cappato2.

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων (JURI) προέβη σε μελέτη της εφαρμογής της οδηγίας
38/20043. Η μελέτη ανατέθηκε σε εξωτερικό συνεργάτη και το πόρισμα θα είναι διαθέσιμο 
τον Νοέμβριο του 2008.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής LIBE στις 28/29 Μαΐου 2008 πραγματοποιήθηκε μια πρώτη 
ανταλλαγή απόψεων σχετικά με αυτό το ζήτημα. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ενημέρωσε ότι μεταξύ Ιουνίου 2006 και Φεβρουαρίου 2007, κινήθηκαν 19 διαδικασίες επί 
παραβάσει για μη κοινοποίηση εθνικών εκτελεστικών μέτρων, τέσσερις εκ των οποίων 
παραπέμφθηκαν στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Σε εξέλιξη βρίσκονται 
περίπου 80 διαδικασίες επί παραβάσει για εσφαλμένη μεταφορά της οδηγίας 38/2004.

Το 2007 η Επιτροπή προέβη σε μελέτη σχετικά με τη συμμόρφωση των μέτρων για τη 
μεταφορά της οδηγίας. Το πόρισμα θα ληφθεί υπόψη από την Επιτροπή κατά τη σύνταξη της 
έκθεσης για την εφαρμογή της οδηγίας, η οποία αναμένεται να έχει δημοσιευθεί έως τα τέλη 
του 2008 (η προβλεπόμενη προθεσμία σύμφωνα με το άρθρο 39 της οδηγίας παρήλθε στις 30 
Απριλίου 2008).

3. Το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα με την οδηγία 38/2004:

Η οδηγία ορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι πολίτες της ΕΕ και τα μέλη της 
οικογένειάς τους έχουν δικαίωμα εξόδου από το οικείο κράτος μέλος και το δικαίωμα 
εισόδου και διαμονής σε άλλα κράτη μέλη. «Μέλη της οικογένειας» νοούνται ο/η σύζυγος, 
ο/η σύντροφος με τον/την οποίο/α ο πολίτης της Ένωσης έχει σχέση καταχωρημένης 
συμβίωσης4, οι απευθείας κατιόντες οι οποίοι είναι κάτω της ηλικίας των 21 ετών και οι 
συντηρούμενοι απευθείας ανιόντες του πολίτη της ΕΕ ή του/της συντρόφου του.

Η οδηγία θεσπίζει την αρχή σύμφωνα με την οποία προκειμένου να υφίσταται δικαίωμα

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+QT+H-2007-1069+0+DOC+XML+V0//EL
2http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2007-2822+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2007-2822&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2007-5426+0+DOC+XML+V0//EL
3http://ted.europa.eu/Exec?DataFlow=ShowPage&Template=TED/N_one_result_detail_curr.htm&docnumber=44560-2008&docId=44560-
2008&StatLang=EL
4 Σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 2, εδάφιο β της οδηγίας, μέλος της οικογένειας θεωρείται ο/η σύντροφος με τον/την οποία 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.
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εξόδου, απαιτείται ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο. Καμία θεώρηση εξόδου ή άλλη 
ισοδύναμη διατύπωση δεν επιβάλλεται.

Η ίδια αρχή ισχύει και ως προς το δικαίωμα εισόδου και διαμονής: οι πολίτες της ΕΕ έχουν το 
δικαίωμα εισόδου με ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο. Σε περίπτωση που μέλη της 
οικογένειας δεν είναι πολίτες της ΕΕ, απαιτείται η ύπαρξη διαβατηρίου (απλό δελτίο 
ταυτότητας δεν είναι αποδεκτό εν προκειμένω).

 Εν πάση περιπτώσει, καμία θεώρηση εισόδου ή άλλη ισοδύναμη διατύπωση δεν 
επιβάλλεται στους πολίτες της ΕΕ.

 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 προς την απαίτηση αυτή είναι δυνατόν να επισύρει 
κυρώσεις για τον ενδιαφερόμενο, οι οποίες θα είναι αναλογικές και δεν θα εισάγουν 
διακρίσεις.

Οι πολίτες της ΕΕ και τα μέλη της οικογένειάς τους έχουν το δικαίωμα διαμονής που 
προβλέπεται στο άρθρο 6 (για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών μηνών), ενόσω δεν 
αποτελούν υπέρμετρο βάρος για το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας του κράτους μέλους 
υποδοχής.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας όλοι οι πολίτες της Ένωσης (με ισχύον δελτίο 
ταυτότητας ή διαβατήριο) έχουν δικαίωμα διαμονής στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους 
για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών, εφόσον:

1. είναι μισθωτοί ή μη μισθωτοί·
2. διαθέτουν οικονομικούς πόρους και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ασθενείας

ώστε να μην αποτελούν βάρος για το κράτος μέλος υποδοχής·
3. παρακολουθούν κύκλο σπουδών και διαθέτουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη 

ασθενείας·
4. δεν είναι μεν πολίτες της ΕΕ, αλλά είναι μέλη της οικογένειας ατόμων που 

εμπίπτουν στις ως άνω κατηγορίες.

Σε γενικές γραμμές, οι πολίτες της ΕΕ και τα μέλη της οικογένειάς τους έχουν δικαίωμα 
διαμονής ενόσω πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την οδηγία. Ενόψει της 
αξιολόγησης της οικονομικής «αυτάρκειας», τα κράτη μέλη δεν δύνανται να προσδιορίζουν 
το ύψος των πόρων και εν πάση περιπτώσει το εν λόγω ύψος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
όριο κάτω του οποίου οι υπήκοοι του κράτους μέλος υποδοχής δικαιούνται να έχουν 
πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση. Η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται ανά περίπτωση και να 
λαμβάνει υπόψη την προσωπική κατάσταση του αφορώμενου ατόμου.
Η προσφυγή στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας του κράτους μέλους υποδοχής δεν 
συνεπάγεται αυτομάτως τη λήψη μέτρου απέλασης και δεν θα πρέπει να λαμβάνεται κατά 
μισθωτών, μη μισθωτών ή προσώπων που αναζητούν εργασία.

Σε περίπτωση παραμονής που υπερβαίνει τους τρεις μήνες, το κράτος μέλος υποδοχής μπορεί 
να απαιτεί από τους πολίτες της ΕΕ να εγγράφονται στις αρμόδιες αρχές. Σε αυτήν την 
περίπτωση χορηγείται αμέσως βεβαίωση εγγραφής.

Οι πολίτες της ΕΕ που έχουν διαμείνει νομίμως σε κράτος μέλος υποδοχής για συνεχές 
χρονικό διάστημα πέντε ετών αποκτούν δικαίωμα μόνιμης διαμονής στο κράτος μέλος 
υποδοχής. Άπαξ πολίτης της ΕΕ έχει αποκτήσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής, οι προϋποθέσεις 
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που ορίζονται από το άρθρο 7 για την προσωρινή διαμονή δεν ισχύουν πλέον.

Περιορισμοί στο δικαίωμα εισόδου και στο δικαίωμα διαμονής μπορούν να επιβληθούν μόνο 
για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. Δεν μπορεί να γίνεται 
επίκληση των λόγων αυτών για την εξυπηρέτηση οικονομικών σκοπών. Εντούτοις, όπως 
αναφέρεται ανωτέρω, το δικαίωμα διαμονής αναγνωρίζεται ενόσω ο πολίτης της ΕΕ δεν 
αποτελεί υπέρμετρο βάρος για το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας του κράτους μέλους 
υποδοχής και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 7.

Τα μέτρα που λαμβάνονται για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας πρέπει να είναι 
αναλογικά και να θεμελιώνονται αποκλειστικά στην προσωπική συμπεριφορά του αφορώμενου 
ατόμου. Αυτό σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται η λήψη μέτρων μαζικής φύσεως και ότι κάθε 
εντολή απέλασης θα πρέπει να εκδίδεται ανά περίπτωση. Αυτό επιβεβαιώνεται από το 
γεγονός ότι προηγούμενες ποινικές καταδίκες δεν αποτελούν αφ’ εαυτών λόγους για τη λήψη 
τέτοιων μέτρων. Επιπλέον, 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. 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 του ενσωμάτωση στο κράτος μέλος υποδοχής 
και το εύρος των δεσμών του με τη χώρα καταγωγής.

Το κράτος μέλος υποδοχής δεν μπορεί να λαμβάνει απόφαση απέλασης πολίτη της ΕΕ 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. Περαιτέρω εγγυήσεις προβλέπονται για ανηλίκους και για κατοίκους 
μακροχρόνιας διαμονής.

Η απέλαση για λόγους δημόσιας υγείας μπορεί να επιβληθεί μόνο σε περίπτωση ασθενειών 
που εγκλείουν κίνδυνο επιδημίας.

Η απόφαση απέλασης, καθώς και οι λόγοι που τη θεμελιώνουν, πρέπει να κοινοποιούνται 
εγγράφως στο αφορώμενο άτομο. Παρέχεται το δικαίωμα άσκησης προσφυγής.

Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αρνούνται, να 
τερματίζουν ή να ανακαλούν οποιοδήποτε δικαίωμα αναγνωριζόμενο από την εν λόγω 
οδηγία, σε περίπτωση κατάχρησης δικαιώματος ή απάτης, όπως π.χ. σε περίπτωση εικονικού 
γάμου.

4. Βέλτιστες πρακτικές και μέτρα που έχουν εντοπιστεί μέχρι τώρα και που ενδέχεται να 
οδηγήσουν σε μορφές διακρίσεων μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών:

Η εφαρμογή της οδηγίας από τα κράτη μέλη έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα με έντονο 
αντίκτυπο, τα οποία αφορούν κυρίως την ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων προερχόμενων από 
τα νέα κράτη μέλη.
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Πρόσφατα γεγονότα στην Ιταλία προσέλκυσαν το ενδιαφέρον του Τύπου, καθώς και των 
βασικών ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα και συζητήθηκαν από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στη σύνοδο της Ολομέλειας στις 20 Μαΐου 2008.

Σύμφωνα με τα αναφερθέντα από αντιπροσωπεία της επιτροπής LIBE που επισκέφθηκε 
κλειστά κέντρα κράτησης παράνομων μεταναστών στο Βέλγιο1, στο εν λόγω κράτος μέλος 
είναι δυνατή η κράτηση πολιτών της ΕΕ λόγω μιας απλής παράβασης διοικητικής φύσεως και 
ορισμένοι πολίτες της ΕΕ κρατούνται σε κέντρα για παράνομους μετανάστες2.

Το Δικαστήριο ήδη εξετάζει αυτό το ευαίσθητο θέμα. Aκόμη δεν έχει εκδοθεί η 
προδικαστική απόφαση που αιτήθηκε το Tribunal Dambovita (Ρουμανία), αλλά τον 
Φεβρουάριο του 2008 δημοσιεύθηκαν οι προτάσεις του γενικού εισαγγελέα3. Εστιάζει στο
άρθρο 18 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 27 της οδηγίας και καταλήγει ότι «η μη εξέταση 
από κράτος μέλος της προσωπικής συμπεριφοράς ενός ατόμου κατά τον περιορισμό, για 
λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, του δικαιώματός του να κυκλοφορεί ελεύθερα 
στην επικράτεια του οικείου κράτους μέλους, ακυρώνει κάθε αιτιολόγηση του εν λόγω 
περιορισμού».

Επί τη βάσει των πληροφοριών που έχουν συλλεχθεί μέχρι τούδε (οι ως άνω εκθέσεις, η 
νομολογία του Δικαστηρίου, η έκθεση της Επιτροπής για την ιθαγένεια της Ένωσης4 και οι 
επιμέρους καταγγελίες, αναφορές και ερωτήσεις του ΕΚ), ως προβληματικά εντοπίστηκαν τα 
εξής βασικά ζητήματα:

1. Η έννοια του μέλους της οικογένειας (άρθρο 2, παράγραφος 2) και το κατά πόσο τα 
κράτη μέλη θεωρούν τους ομόφυλους συντρόφους μέλη της οικογένειας (Γραπτές 
ερωτήσεις: E-2822/07 και E-5426/07).

2. Άδεια εισόδου και έκδοση δελτίων διαμονής για μέλη της οικογένειας που 
προέρχονται από τρίτη χώρα (βλ. για παράδειγμα: αναφορά 0830/2006, αναφορά
0646/2006 κλπ.).

3. Εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία τα οποία συναντούν οι πολίτες της Ένωσης που 
ταξιδεύουν σε άλλο κράτος μέλος εξαιτίας των εγγράφων που απαιτούνται από τις 
συνοριακές αρχές και τους αερομεταφορείς.

4. Ερμηνεία εκ μέρους των κρατών μελών του όρου «επαρκείς πόροι» δυνάμει του 
άρθρου 7, παράγραφος 1, εδάφιο β της οδηγίας.

5. Ερμηνεία εκ μέρους των κρατών μελών του όρου «υπέρμετρο βάρος για το σύστημα 
κοινωνικής πρόνοιας του κράτους μέλους υποδοχής» και εάν, και σε ποιες 
περιπτώσεις, η απόφαση απέλασης πολίτη της Ένωσης που έχει καταστεί υπέρμετρο 
βάρος εξαρτάται από τον βαθμό ένταξης του εν λόγω ατόμου στο κράτος μέλος 

                                               
1 Έκθεση Catania σχετικά με επίσκεψη σε κλειστά κέντρα κράτησης για αιτούντες άσυλο και μετανάστες στο Βέλγιο από αντιπροσωπεία της 
επιτροπής LIBE.
2 Η έκθεση αναφέρει ότι σύμφωνα με τη βελγική νομοθεσία οι πολίτες της Ένωσης ή μέλη της οικογένειάς τους επιτρέπεται να κρατούνται 
για την απολύτως απαραίτητη χρονική περίοδο έως την απέλασή τους, εάν δεν έχουν συμμορφωθεί με εντολή εγκατάλειψης της επικράτειας 
της χώρας εντός καθορισμένου χρονικού ορίου. Το 2006 περισσότεροι από 700 πολίτες της ΕΕ κρατήθηκαν σε κλειστά κέντρα κράτησης 
στο Βέλγιο.
3Υπόθεση C-33/07 Ministerrul Administratiei s i  Internelor κατά Gheorghe Jipa http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&newform=newform&Submit=Submit&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&
docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docn
oor=docnoor&typeord=ALLTYP&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C-
33%2F07&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
4 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πέμπτη έκθεση για την ιθαγένεια της Ένωσης (1η Μαΐου 2004 – 30 Ιουνίου 2007) COM(2008) 85 τελικό
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υποδοχής, καθώς και από τη διάρκεια της διαμονής του σε αυτό (άρθρο 14, 
αιτιολογική σκέψη 10).

6. Ερμηνεία εκ μέρους των κρατών μελών των σοβαρών/επιτακτικών λόγων δημόσιας 
τάξης και δημόσιας ασφάλειας (υπόθεση C-33/07) και σε ποιες περιπτώσεις και για 
ποιους λόγους μπορεί να αιτιολογείται μια εντολή απέλασης (άρθρα 27 και 28).

7. Κατάχρηση δικαιωμάτων και εικονικοί γάμοι (άρθρο 35) 

Θα αξιολογηθούν περαιτέρω οι βέλτιστες πρακτικές και ο τρόπος βέλτιστης εφαρμογής της 
οδηγίας.

5. Προτεινόμενη προσέγγιση:

Επί τη βάσει του καταλόγου προβληματικών θεματικών που έχουν εντοπιστεί, θα καταρτισθεί 
ερωτηματολόγιο το οποίο θα αποσταλεί στα εθνικά κοινοβούλια, προκειμένου να υπάρξει 
ενημέρωση σχετικά με τη νομοθεσία για τη μεταφορά της οδηγίας, τις διοικητικές 
διαδικασίες και την πρακτική εφαρμογή της οδηγίας.

Το ίδιο ερωτηματολόγιο θα αποσταλεί και στα Υπουργεία Εσωτερικών και Μετανάστευσης.

Οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν με τα ερωτηματολόγια και τα λοιπά ως άνω μέσα 
ενδέχεται να συμπληρωθούν από επισκέψεις στα κράτη μέλη που εμφανίζουν τις πιο 
ιδιαίτερες καταστάσεις.

Η έκβαση των ερωτηματολογίων και των επισκέψεων, το αποτέλεσμα της μελέτης που 
αιτήθηκε η επιτροπή JURI και της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και η 
γνωμοδότηση της επιτροπής JURI και της Επιτροπής Αναφορών, θα αποτελέσουν στέρεη 
βάση για τη διαμόρφωση μιας συνολικής εικόνας των προβλημάτων και των βέλτιστων 
πρακτικών που συνεπάγεται η μεταφορά της οδηγίας.
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