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Θέμα: Αναφορά αριθ. 1415/2012 του Michele Fiorentino, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά την εγκατάστασή του στη 
Γαλλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων περιγράφει εν συντομία τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά την εγκατάστασή 
του στη Γαλλία, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, και πιο 
συγκεκριμένα στην πόλη του Στρασβούργου. Θεωρεί ότι το γαλλικό διοικητικό σύστημα 
δημιουργεί δυσκολίες στους πολίτες της ΕΕ που αναζητούν τόπο διαμονής.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Απριλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή επιθυμεί να διασφαλίσει τη δυνατότητα όλων των πολιτών της ΕΕ να ανοίγουν 
ένα λογαριασμό πληρωμών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεξαρτήτως του τόπου μόνιμης 
κατοικίας τους. Στις 8 Μαΐου 2013, η Επιτροπή ενέκρινε μία πρόταση οδηγίας, η οποία θα 
παρέχει πρόσβαση σε έναν βασικό λογαριασμό πληρωμών σε όλους τους πολίτες της ΕΕ που 
δεν διαθέτουν λογαριασμό στο εκάστοτε κράτος μέλος.

Η τράπεζα εξακολουθεί να είναι σε θέση να απορρίψει το αίτημα λογαριασμού, εφόσον 
υπάρχουν υποψίες για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες. Ωστόσο, ένα 
αίτημα λογαριασμού δεν μπορεί να απορριφθεί λόγω της οικονομικής κατάστασης του εν 
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δυνάμει πελάτη. Διαθέσιμες πληροφορίες για την εν λόγω πρόταση υπάρχουν στην ακόλουθη 
διεύθυνση:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-415_en.htm

Η πρόταση της Επιτροπής εξετάζεται επί του παρόντος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο. Η Επιτροπή ευελπιστεί ότι θα εγκριθεί άμεσα, ούτως ώστε οι πολίτες να 
επωφεληθούν από τους νέους κανόνες το συντομότερο δυνατόν.

Η Επιτροπή ευελπιστεί ότι θα εγκριθεί άμεσα, ούτως ώστε οι πολίτες να επωφεληθούν από 
τους νέους κανόνες το συντομότερο δυνατόν. Στο πλαίσιο αυτό, πρόσφατα δημοσιεύθηκε η 
έκθεση 2013 για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια στην οποία προτείνονται δώδεκα συγκεκριμένα 
μέσα κατάργησης των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της ΕΕ, ιδιαίτερα σε 
διασυνοριακές καταστάσεις:

(http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_en.htm).


