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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0353/2012 του R. A., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τα 
προβλήματα χορήγησης τουριστικών θεωρήσεων σε αλγερινούς συγγενείς εκ 
μέρους των διπλωματικών αρχών της Ιταλίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι ιταλός πολίτης αλγερινής καταγωγής που κατοικεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το Ιταλικό Προξενείο του Λονδίνου αρνήθηκε την τουριστική θεώρηση για τη μητέρα και 
την αδερφή του ώστε να πραγματοποιήσουν ένα ταξίδι στη Ρώμη. Το ίδιο συνέβη και με το 
Ιταλικό Προξενείο του Αλγερίου και οι εξηγήσεις που δόθηκαν δεν είναι , κατά τη γνώμη του 
αναφέροντα, καθόλου σαφείς.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Ιουλίου 2012. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 18 Δεκεμβρίου 2012

Ο αναφέρων, ιταλός πολίτης αλγερινής καταγωγής που κατοικεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
διαμαρτύρεται για τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι αλγερινής ιθαγένειας μητέρα και 
αδελφή του, οι οποίες διαμένουν στην Αλγερία, όταν υπέβαλαν αίτηση για χορήγηση 
τουριστικής θεώρησης στο ιταλικό προξενείο στο Αλγέρι.

Η μητέρα και η αδελφή του αναφέροντα δεν καλύπτονται από τον ορισμό των «μελών 
οικογένειας» του άρθρου 2 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ. Επιπλέον, από τις πληροφορίες που 
διαθέτει η Επιτροπή, δεν υπάρχουν στοιχεία βάσει των οποίων η μητέρα και η αδελφή του 
αναφερόντος να καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 (2) της οδηγίας 
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2004/38/ΕΚ.

Κατά συνέπεια, η μητέρα και η αδελφή του αναφέροντος δεν φαίνεται να απολαύουν 
οιουδήποτε δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας σύμφωνα με την οδηγία 2004/38/ΕΚ. Ως εκ 
τούτου, η έκδοση θεωρήσεων σε πολίτες τρίτων χωρών, όπως η μητέρα και η αδελφή του 
αναφέροντος, διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Θεωρήσεων.

Ο Κώδικας Θεωρήσεων (άρθρο 6 (1)), προβλέπει ότι μια αίτηση για χορήγηση θεώρησης 
«εξετάζεται και αποφασίζεται από το προξενείο του αρμόδιου κράτους μέλους στη 
δικαιοδοσία του οποίου ο αιτών διαμένει νόμιμα».

Σύμφωνα με το άρθρο 6 (2) του Κώδικα Θεωρήσεων «το αρμόδιο κράτος μέλος εξετάζει 
(μέσω του προξενείου του) αίτηση που έχει υποβάλει νομίμως παρών υπήκοος τρίτης χώρας, 
ο οποίος όμως δεν διαμένει εντός της δικαιοδοσίας του και λαμβάνει σχετική απόφαση, 
εφόσον ο αιτών έχει δικαιολογήσει την υποβολή της αίτησης [εκεί]». Στις κατευθυντήριες 
γραμμές για την εφαρμογή του Κώδικα Θεωρήσεων1, Μέρος ΙΙ, σημείο 2.8 διευκρινίζεται ότι 
το προξενείο είναι εκείνο που θα εκτιμήσει το κατά πόσον η αιτιολόγηση του αιτούντος είναι 
αποδεκτή.

Το αρμόδιο κράτος μέλος είναι εκείνο του κύριου ή μοναδικού προορισμού ή, στην 
περίπτωση προτιθέμενων παραμονών οι οποίες καλύπτουν διάφορους προορισμούς κανείς εκ 
των οποίων δεν μπορεί να προσδιορισθεί ως ο κύριος προορισμός, το κράτος μέλος τα 
εξωτερικά σύνορα του οποίου προτίθεται να διαβεί ο αιτών για την είσοδό του στον χώρο 
Σένγκεν.

Συνεπώς, το αρμόδιο Προξενείο για την εξέταση των αιτήσεων θεώρησης της μητέρας και 
της αδελφής του αναφέροντος είναι το ιταλικό προξενείο στο Αλγέρι.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Θεωρήσεων, άρθρο 19 (1), η λογιζόμενη ως παραδεκτή αίτηση 
θεώρησης (δηλαδή η αίτηση που πληροί τις προϋποθέσεις: να έχει υποβληθεί εντός των 
προθεσμιών που καθορίζονται από τον Κώδικα Θεωρήσεων (άρθρο 9 (1), να περιλαμβάνει τα 
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 10 (3) (α) έως (γ), να περιέχει, κατά περίπτωση, τα 
βιομετρικά δεδομένα του αιτούντος, και εφόσον έχει καταβληθεί το τέλος θεώρησης) πρέπει 
να γίνεται δεκτή και να εξετάζεται από το προξενείο. Το ζήτημα της απόδειξης επαρκών 
μέσων διαβίωσης εκ μέρους του αιτούντος αξιολογείται απλώς κατά τη διάρκεια της 
εξέτασης της αίτησης και δεν αποτελεί μέρος των κριτηρίων αποδοχής.

Επιπλέον, ο Κώδικας Θεωρήσεων δεν περιέχει διατάξεις σχετικά με την κατοικία των 
προσώπων που αναλαμβάνουν τα έξοδα ταξιδιού του αιτούντος.

Στην προκειμένη περίπτωση, το ιταλικό προξενείο στο Αλγέρι θα έπρεπε να είχε δεχθεί τις 
αιτήσεις, εφόσον πληρούσαν τα κριτήρια του παραδεκτού και, κατά τη διάρκεια της 
εξέτασης, θα έπρεπε να εξακριβώσει εάν η τεκμηρίωση και οι πληροφορίες που 

                                               
1 Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής αριθ. (2010) 1620 τελικό της 19ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την 

θέσπιση του εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των χορηγηθεισών 
θεωρήσεων.
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αποδεικνύουν την επάρκεια των οικονομικών μέσων των αιτούντων ήταν αληθείς. Φαίνεται 
ότι η εν λόγω τεκμηρίωση υποβλήθηκε και ότι ο αναφέρων επρόκειτο να υποστηρίξει 
οικονομικά την παραμονή των δύο γυναικών στην Ιταλία. Εάν οι υπάλληλοι του ιταλικού 
προξενείου στο Αλγέρι δεν ήταν σε θέση να εξακριβώσουν την αυθεντικότητα και την 
αξιοπιστία της τεκμηρίωσης που υποβλήθηκε για να αποδειχθεί ότι ο αιτών ήταν σε θέση να 
καλύψει τα έξοδα της διαμονής, και τούτο επειδή τα διάφορα έγγραφα προέρχονταν από το 
Ηνωμένο Βασίλειο, θα μπορούσαν να είχαν έρθει σε επαφή με το ιταλικό Προξενείο στο 
Λονδίνο, το οποίο είναι εξοικειωμένο με τους διάφορους τίτλους διαμονής που έχουν εκδοθεί 
στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα ήταν σε θέση να ελέγξει τα αποσπάσματα τραπεζικών 
λογαριασμών, κλπ.

Με βάση τις πληροφορίες του αναφέροντα, φαίνεται ότι οι ιταλικές αρχές εφάρμοσαν με τον 
ορθό τρόπο τις διατάξεις του Κώδικα Θεωρήσεων όσον αφορά τον προσδιορισμό του 
αρμόδιου κράτους μέλους. Όσον αφορά τις εφαρμογές των διατάξεων σχετικά με το 
παραδεκτό, η Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τις ιταλικές αρχές για να ζητήσει περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την περίπτωση αυτή για να εξακριβωθεί εάν οι προξενικές αρχές της 
Ιταλίας ενήργησαν κατά παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ σε σχέση με την επεξεργασία των 
αιτήσεων για χορήγηση θεώρησης. Ωστόσο, θα πρέπει για το σκοπό αυτό να ερωτηθεί ο 
αναφέρων εάν επιτρέπει να κοινοποιηθούν η ταυτότητα και τα προσωπικά του δεδομένα όταν 
θα γίνουν οι επαφές με τις ιταλικές αρχές.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Οκτωβρίου 2013

Η Επιτροπή έθεσε το ζήτημα στις ιταλικές αρχές διαβιβάζοντάς τους τα στοιχεία που εξέτασε 
στις αρχικές της παρατηρήσεις, συμπεριλαμβανομένων (αφού ζήτησε λεπτομερή στοιχεία και 
έλαβε την έγκριση του αναφέροντος) των προσωπικών δεδομένων των δύο ενδιαφερομένων 
προσώπων, ώστε να μπορέσουν οι ιταλικές αρχές να ανακτήσουν τον φάκελο των αιτήσεων 
και να προβούν στις σχετικές διαπιστώσεις. Οι ιταλικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι 
δεν έχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι αιτούντες αποτάθηκαν στις προξενικές 
υπηρεσίες τους ή στον σχετικό πάροχο υπηρεσιών.

Συμπέρασμα

Από τα στοιχεία που προσκόμισε ο αναφέρων, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι οι ιταλικές 
αρχές δεν εφάρμοσαν με τον ορθό τρόπο τις διατάξεις του Κώδικα Θεωρήσεων όσον αφορά 
το παραδεκτό των αιτήσεων. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι ιταλικές αρχές δεν διαθέτουν στοιχεία 
σχετικά με την ανωτέρω υπόθεση, η Επιτροπή δεν μπορεί να καταλήξει σε οριστικό 
συμπέρασμα.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι ιταλικές αρχές δήλωσαν επίσης ότι η απόρριψη αιτήσεως στη 
θυρίδα υποδοχής δεν συνιστά τη συνήθη ακολουθητέα πρακτική τους.


