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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1252/2012 του Gregory Barton, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενες δυσκολίες κατά την απόκτηση θεώρησης για τη σύζυγό του, η 
οποία διαθέτει ταϊλανδική ιθαγένεια, από το γαλλικό προξενείο στη 
Μπανγκόκ (Ταϊλάνδη)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων κατοικεί στη Μπανγκόκ (Ταϊλάνδη) και διαμαρτύρεται για τις δυσκολίες που 
αντιμετώπισε όταν υπέβαλε αίτηση για θεώρηση βραχείας διαμονής για τη σύζυγό του στο 
γαλλικό προξενείο της εν λόγω πόλης, με σκοπό να επισκεφτεί το Παρίσι. Ο αναφέρων 
εκτιμά ότι δεν τηρήθηκε το δίκαιο της ΕΕ, λαμβανομένων υπόψη των εμποδίων που 
αντιμετώπισε κατά την προσπάθειά του για την απόκτηση θεώρησης, την οποία κατόρθωσε 
να λάβει μόνο κατόπιν μεγάλης επιμονής και επί πληρωμή. Περιγράφει επίσης τον επιθετικό 
και απειλητικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε. Ζητεί τη διενέργεια έρευνας σχετικά με 
τη συμπεριφορά του προξενείου, ιδίως διότι, όπως υποστηρίζει, τέτοιου είδους συμπεριφορά 
έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα εκεί. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Ιανουαρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

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

Η καταγγελία του αναφέροντος βασίζεται σε δύο ξεχωριστά περιστατικά.

Το πρώτο περιστατικό σχετίζεται με τις δυσκολίες απόκτησης θεώρησης για ένα μέλος της 
οικογένειας πολίτη της ΕΕ από το γαλλικό προξενείο στη Μπανγκόκ. Η καταγγελία 
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επισημαίνει ιδίως την έλλειψη πληροφόρησης και προσβασιμότητας της υπηρεσίας, την 
καταβολή 30 ευρώ, ενώ η θεώρηση θα πρέπει να παρέχεται ατελώς, και την έλλειψη 
εγγυήσεων σχετικά με την απαιτούμενη περίοδο για τη χορήγηση της θεώρησης.

Το δεύτερο περιστατικό σχετίζεται με την άρνηση του γαλλικού προξενείου στη Μπανγκόκ 
να εκδώσει θεώρηση για την εξαδέλφη της συζύγου του αναφέροντα προκειμένου να 
ταξιδέψει μαζί με την οικογένεια και τους φίλους του αναφέροντα. Ταυτοχρόνως, για το ίδιο 
ταξίδι εκδόθηκε θεώρηση για την πρώην γραμματέα του αναφέροντα. Ο αναφέρων 
ισχυρίζεται ότι το γαλλικό προξενείο δεν εφάρμοσε συνεκτικά κριτήρια και του προσάπτει 
διάκριση λόγω ηλικίας, μη τήρηση των διαδικαστικών δικαιωμάτων και μη παροχή 
πραγματικής διαδικασίας προσφυγής για τους αιτούντες θεώρησης μικρής διάρκειας. Ο 
αναφέρων προτείνει επιπλέον την τροποποίηση του Κώδικα Θεωρήσεων και του Εγχειριδίου 
διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης.

Τα δύο περιστατικά που εγείρει ο αναφέρων πρέπει να διερευνηθούν ξεχωριστά, καθώς 
διαφέρει το νομικό πλαίσιο που εφαρμόζεται για το καθένα από αυτά. 

Πρώτο περιστατικό:

Το άρθρο 5, παράγραφος 2, της οδηγίας 2004/38/ΕΚ προβλέπει ότι 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. Διευκρινίζει ότι τα 
κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν στα εν λόγω πρόσωπα πάσα διευκόλυνση για να αποκτούν 
τις απαραίτητες θεωρήσεις, οι οποίες πρέπει να εκδίδονται ατελώς, το συντομότερο δυνατόν 
και βάσει ταχείας διαδικασίας.

Η Γαλλία εφάρμοσε ορθά τη σχετική διάταξη της οδηγίας στο άρθρο R121-1 του Κώδικα 
Εισόδου και Διαμονής Αλλοδαπών και Δικαιωμάτων Ασύλου. Το εν λόγω άρθρο προβλέπει 
ότι οι προξενικές αρχές πρέπει να εκδίδουν τη θεώρηση για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση 
βάσει οικογενειακών δεσμών, ατελώς, το συντομότερο δυνατόν και με ταχεία διαδικασία. Θα 
πρέπει να παρέχονται όλες οι διευκολύνσεις για την έκδοση αυτής της θεώρησης.

Ωστόσο, η Επιτροπή έχει λάβει πολλά αιτήματα από πολίτες της ΕΕ οι οποίοι είναι 
δυσαρεστημένοι με την έλλειψη ή την κακή ποιότητα πληροφόρησης από ορισμένες γαλλικές 
προξενικές αρχές. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή επικοινώνησε με τις γαλλικές αρχές τον Απρίλιο 
του 2013 σχετικά με τη διακύμανση στην ποιότητα της πληροφόρησης που παρέχεται σχετικά 
με τις θεωρήσεις για τα μέλη της οικογένειας των πολιτών της ΕΕ και ζήτησε να βελτιωθεί η 
πληροφόρηση που παρέχουν οι γαλλικές πρεσβείες και τα προξενεία, καθώς και η 
πληροφόρηση που διατίθεται στο ευρύ κοινό.

Δεύτερο περιστατικό:

Το δεύτερο περιστατικό αφορά την άρνηση του γαλλικού προξενείου στη Μπανγκόκ να 
εκδώσει θεώρηση για την εξαδέλφη της συζύγου του αναφέροντα προκειμένου να ταξιδέψει 
μαζί με τον αναφέροντα, ενώ για το ίδιο ταξίδι εκδόθηκε θεώρηση για τη γραμματέα του 
αναφέροντα. 

Σχετικά με την παραπάνω άρνηση, ο αναφέρων προβάλλει σειρά ισχυρισμών περί 
εικαζόμενων παραβάσεων από το γαλλικό προξενείο στη Μπανγκόκ του Κανονισμού 
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810/2009 για τη θέσπιση Κοινοτικού Κώδικα Θεωρήσεων (του «Κώδικα Θεωρήσεων»)1, της 
απόφασης C (2010) 1620 της Επιτροπής για τη θέσπιση Εγχειριδίου διεκπεραίωσης των 
αιτήσεων θεώρησης (του Εγχειριδίου) και του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (του Χάρτη). Επίσης, ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η Γαλλία δεν τηρεί 
τις διατάξεις του Κώδικα Θεωρήσεων σχετικά με το δικαίωμα προσφυγής κατά της άρνησης 
θεώρησης. Τέλος, ο αναφέρων προτείνει διάφορες τροποποιήσεις του Κώδικα Θεωρήσεων 
και του Εγχειριδίου.  

Πολλοί από τους ισχυρισμούς του αναφέροντα βασίζονται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο 
στο Εγχειρίδιο. Για αυτόν τον λόγο, είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί καταρχήν ότι το 
Εγχειρίδιο, όπως δηλώνεται στον πρόλογό του, δεν θεσπίζει νομικώς δεσμευτικές 
υποχρεώσεις για τα κράτη μέλη, ούτε θεσπίζει νέα δικαιώματα ή υποχρεώσεις για τα άτομα 
που ενδεχομένως επηρεάζονται από αυτό. Ο σκοπός του Εγχειριδίου είναι μόνον να θέσει τις 
λειτουργικές κατευθύνσεις (κατευθυντήριες γραμμές, καλή πρακτική και προτάσεις) για την 
εκτέλεση των καθηκόντων του προσωπικού των προξενείων και άλλων αρμόδιων αρχών των 
κρατών μελών σχετικά με την εξέταση και τη λήψη αποφάσεων για τις αιτήσεις θεώρησης. 

Ο πρώτος ισχυρισμός του αναφέροντα είναι ότι το γαλλικό προξενείο στη Μπανγκόκ δεν 
εφάρμοσε συνεκτικά κριτήρια σχετικά με τη χορήγηση ή την άρνηση θεώρησης στην 
περίπτωση των δύο αιτούντων, και ότι το προξενείο προέβη σε διάκριση κατά της εξαδέλφης 
της συζύγου του αναφέροντα λόγω ηλικίας. Ο αναφέρων αναφέρει ότι υπέβαλε προσφυγή 
κατά της αρνητικής απόφασης στην αρμόδια αρχή προσφυγών στη Γαλλία. Δεν διευκρινίζει 
εάν κατά την υποβολή της αναφοράς υπήρξε απόφαση σχετικά με την προσφυγή ή ποια ήταν 
αυτή η απόφαση, εάν υπήρξε. Χωρίς τις πληροφορίες σχετικά με την απόφαση της 
προσφυγής, δεν είναι δυνατή η τελική αξιολόγηση της άρνησης θεώρησης και, ως εκ τούτου, 
του ισχυρισμού του αναφέροντα όσον αφορά αυτό το σημείο. Ωστόσο, παρακάτω 
παρουσιάζεται μια προκαταρκτική αξιολόγηση των σχετικών ισχυρισμών. 

Οι γενικοί κανόνες που διέπουν την έκδοση θεωρήσεων Σένγκεν μικρής διάρκειας 
καταγράφονται στον Κώδικα Θεωρήσεων. Οι προξενικές αρχές των κρατών μελών είναι 
υπεύθυνες για την εφαρμογή αυτών των κανόνων και για την αξιολόγηση των εκάστοτε 
αιτήσεων. Σύμφωνα με τον Κώδικα Θεωρήσεων, οι αιτούντες πρέπει να προσκομίζουν 
συγκεκριμένα έγγραφα προκειμένου να αιτιολογήσουν ότι πληρούν τους όρους εισόδου που 
ορίζονται από τον Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν, και προκειμένου να είναι δυνατή η 
αξιολόγηση της πρόθεσης των αιτούντων να εγκαταλείψουν την επικράτεια των κρατών 
μελών εντός του Σένγκεν πριν από τη λήξη της θεώρησης για την οποία υποβάλλουν αίτηση. 
Σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 7, του Κώδικα Θεωρήσεων σχετικά με την 
επαλήθευση των προϋποθέσεων εισόδου και της αξιολόγησης του κινδύνου, “η εξέταση 
αίτησης βασίζεται ιδίως στην εγκυρότητα και αξιοπιστία των υποβληθέντων εγγράφων και 
στην αλήθεια και αξιοπιστία των δηλώσεων του αιτούντος”. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το 
άρθρο 32, παράγραφος 1, εδάφιο (β) του Κώδικα Θεωρήσεων, αρνητική απάντηση σε αίτηση 
για την έκδοση θεώρησης πρέπει να χορηγείται όταν το προσωπικό του προξενείου έχει 
εύλογες αμφιβολίες σχετικά με την αυθεντικότητα των δικαιολογητικών που υποβάλλει ο 
αιτών ή την αλήθεια του περιεχομένου τους, την αξιοπιστία των δηλώσεων που υποβάλλει ο 
αιτών ή την πρόθεσή του να εγκαταλείψει την επικράτεια των κρατών μελών πριν από τη 
λήξη της αιτούμενης θεώρησης. 

                                               
1 ΕΕ L 243, 15.9.2009, σ. 1.
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Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκόμισε ο αναφέρων, η εξαδέλφη της συζύγου του 
αναφέροντα ενημερώθηκε ότι ο λόγος άρνησης της θεώρησης ήταν ότι “οι πληροφορίες που 
υποβλήθηκαν για την αιτιολόγηση του σκοπού και των όρων της προβλεπόμενης παραμονής 
δεν ήταν αξιόπιστες”. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι τα δικαιολογητικά ήταν σχεδόν τα ίδια και 
για τις δύο αιτούσες, ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκόμισε ο αναφέρων, οι δύο 
αιτούσες ήταν διαφορετικής ιθαγένειας, η γραμματέας του αιτούντα ήταν συνταξιούχος και 
κάλυπτε η ίδια το κόστος του ταξιδιού, ενώ η εξαδέλφη της συζύγου του αιτούντα ήταν 
μαθήτρια και ο αιτών προσφέρθηκε να καλύψει το κόστος του ταξιδιού της. Επομένως, 
καθίσταται σαφές ότι οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν δεν ήταν σχεδόν 
τα ίδια και είναι πιθανό να αξιολογήθηκαν διαφορετικά από το προξενείο. 

Όπως σημειώνει ο αναφέρων, η αιτιολογική σκέψη 29 του Κώδικα Θεωρήσεων ορίζει ότι ο 
Κανονισμός σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τηρεί τις αρχές οι οποίες αναγνωρίζονται 
συγκεκριμένα από τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και τον Χάρτη. Το δικαίωμα κάθε 
ατόμου να μην υφίσταται διάκριση λόγω ηλικίας αποτελεί τμήμα αυτών των δύο θεμελιωδών 
νομικών πράξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επιπλέον, το άρθρο 39, παράγραφος 3, του 
Κώδικα Θεωρήσεων ορίζει συγκεκριμένα ότι το προσωπικό του προξενείου δεν επιτρέπεται 
να προβαίνει σε διακρίσεις κατά ατόμων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, γενετήσιου προσανατολισμού ή ηλικίας. Ωστόσο, 
κατά τη λήψη απόφασης για την έκδοση ή άρνηση έκδοσης θεώρησης, το προσωπικό του 
προξενείου πρέπει να αξιολογεί κάθε αίτηση κατά περίπτωση και να επαληθεύει ότι 
τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις και δεν συντρέχει καμία αιτία άρνησης. Η έκδοση θεώρησης 
σε έναν αιτούντα και η άρνηση σε έναν άλλο, ακόμη και αν τα δικαιολογητικά των δύο είναι 
παρόμοια, δεν συνεπάγεται ότι το προσωπικό του προξενείου προέβη σε διάκριση κατά του 
αιτούντα στον οποίο αρνήθηκε τη θεώρηση. Είναι πιθανό, κατόπιν της μεμονωμένης 
αξιολόγησης των αιτήσεων στις οποίες παραπέμπει ο αναφέρων, οι οποίες διέθεταν 
διαφορετικά χαρακτηριστικά και κάποια διαφορετικά δικαιολογητικά, οι προξενικές αρχές να 
κατέληξαν σε διαφορετική απόφαση σχετικά με την έκδοση θεώρησης σε κάθε περίπτωση, 
σεβόμενες απόλυτα την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων.  

Ο αναφέρων καταγγέλλει επίσης ότι το γαλλικό προξενείο στη Μπανγκόκ δεν σεβάστηκε τα 
διαδικαστικά δικαιώματα της αιτούσας, μην ενημερώνοντάς την πριν από την άρνηση 
θεώρησης. Σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 8, του Κώδικα Θεωρήσεων, κατά την 
εξέταση μιας αίτησης, τα προξενεία έχουν τη δυνατότητα να καλέσουν τον αιτούντα σε 
συνέντευξη και να ζητήσουν επιπλέον δικαιολογητικά. Ωστόσο, το παραπάνω δεν αποτελεί 
υποχρέωση των προξενικών αρχών. Εάν οι προξενικές αρχές είναι σε θέση να αξιολογήσουν 
την αίτηση βάσει των πληροφοριών που διαθέτουν, δεν είναι υποχρεωμένες να ζητήσουν 
συνέντευξη. 

Σχετικά με τη διαδικασία προσφυγής, ο αναφέρων υποστηρίζει ότι ο τρόπος με τον οποίο 
πραγματοποιείται η διαδικασία προσφυγής βάσει της εθνικής νομοθεσίας της Γαλλίας δεν 
συνάδει με τον Κώδικα Θεωρήσεων. Το άρθρο 32, παράγραφος 3, του Κώδικα Θεωρήσεων 
ορίζει ότι "(..) Οι προσφυγές πραγματοποιούνται (..)σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του 
κράτους μέλους (..)". Επομένως, ο Κώδικας αναγνωρίζει ρητά την διαδικαστική αυτονομία 
των κρατών μελών ως προς το θέμα αυτό. Ωστόσο, η διαδικαστική αυτονομία τελεί υπό τους 
περιορισμούς των αρχών της ενωσιακής νομοθεσίας, όπως το δικαίωμα πραγματικής 
προσφυγής που κατοχυρώνεται στο άρθρο 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή, βάσει των πληροφοριών που διαθέτει, θεωρεί ότι η 
διαδικασία προσφυγής όπως ορίζεται από την εθνική νομοθεσία της Γαλλίας είναι σύμφωνη 
με τη νομοθεσία και τις αρχές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 47 του Χάρτη.

Η άρνηση χορήγησης θεώρησης δεν σημαίνει ότι ο αιτών δεν μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση. 
Σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 9, του Κώδικα Θεωρήσεων, η προηγούμενη άρνηση 
χορήγησης θεώρησης δεν οδηγεί αυτόματα στην άρνηση της νέας αίτησης. Η νέα αίτηση 
αξιολογείται βάσει όλων των διαθέσιμων πληροφοριών.

Σχετικά με το έντυπο της άρνησης, ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι το Παράρτημα VI του 
Κώδικα Θεωρήσεων, το οποίο ορίζει το πρότυπο έντυπο της άρνησης, θα πρέπει να 
περιλαμβάνει επιπλέον ένα τμήμα όπου οι προξενικές αρχές θα εξηγούν τους λόγους άρνησης 
πιο αναλυτικά. Ουσιαστικά, το πρότυπο έντυπο περιλαμβάνει ήδη το τμήμα "παρατηρήσεις" 
όπου είναι δυνατό να σημειωθούν περαιτέρω εξηγήσεις σχετικά με την άρνηση χορήγησης 
θεώρησης. Εντούτοις, δεν υφίσταται καμία υποχρέωση για τη συμπλήρωση του επιπλέουν 
διαθέσιμου χώρου. 

Όσον αφορά την πρόταση του αναφέροντα περί επιστροφής του τέλους θεώρησης σε 
περίπτωση “παραβίασης των διαδικαστικών δικαιωμάτων” από το προσωπικό του 
προξενείου, τα εθνικά δικαστήρια έχουν την αρμοδιότητα, όπου κρίνεται απαραίτητο, να 
διατάσσουν το κράτος μέλος να αποκαταστήσει τη ζημία ή την απώλεια που υπέστη ένα 
άτομο ως αποτέλεσμα παράβασης του Δικαίου της ΕΕ. Ωστόσο, η επιστροφή του τέλους 
θεώρησης δεν είναι δυνατή σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης.

Όσον αφορά την πρόταση του αναφέροντα σχετικά με την εξαίρεση της δυνατότητας 
εξωτερικής ανάθεσης για τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το ισχύον Δίκαιο της ΕΕ, και ως 
θεμελιώδης αρχή, τα κράτη μέλη φέρουν την ευθύνη για την παραλαβή και τη διεκπεραίωση 
των αιτήσεων θεώρησης. Ο Κώδικας Θεωρήσεων ορίζει το νομικό πλαίσιο για την ανάθεση 
της συγκέντρωσης των αιτήσεων θεώρησης ως έσχατο μέσο· δίνεται προτεραιότητα στη 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, για παράδειγμα μέσω της καθιέρωσης κοινών 
Κέντρων Αιτήσεων Θεώρησης. Σημειώνονται οι διάφορες εργασίες που είναι δυνατό να 
πραγματοποιηθούν από εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών, ενώ εξαιρείται από αυτές οποιοδήποτε 
είδος εξέτασης ή αξιολόγησης των αιτήσεων.

Οι αλλαγές στους ισχύοντες κανόνες για τις θεωρήσεις πρόκειται να διερευνηθούν ως τμήμα 
της αναθεώρησης του Κώδικα Θεωρήσεων, την οποία πρόκειται να παρουσιάσει η Επιτροπή 
έως το τέλος του 2013, βάσει έκθεσης της Επιτροπής η οποία αξιολογεί την εφαρμογή του 
Κώδικα Θεωρήσεων κατά τη διάρκεια της πρώτης τριετίας εφαρμογής του. Από την 25η 
Μαρτίου και έως την 17η Ιουνίου 2013 είναι δυνατή στο διαδίκτυο η δημόσια διαβούλευση 
σχετικά με τη “βελτίωση των διαδικασιών για την απόκτηση θεώρησης Σένγκεν μικρής 
διάρκειας”. Η Επιτροπή προτίθεται να καταθέσει προτάσεις για τη βελτίωση, τη διευκόλυνση 
και την εξομάλυνση των διαδικασιών για τους ταξιδιώτες καλής πίστης, ενώ θα 
εξακολουθήσει να επιτρέπει στα κράτη μέλη να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους που εγείρουν 
κάποιοι ταξιδιώτες όσον αφορά την παράνομη μετανάστευση ή την ασφάλεια1. Το Εγχειρίδιο 
πρόκειται να τροποποιηθεί βάσει της αναθεώρησης του Κώδικα Θεωρήσεων.

                                               
1http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-
new/news/pdf/communication_on_visa_policy_to_spur_growth_com_2012_649_en.pdf
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Συμπεράσματα

Με βάση τις πληροφορίες που παρέσχε ο αναφέρων:

 Στην πρώτη περίπτωση: Η Επιτροπή αναμένεται να λάβει πριν από το καλοκαίρι τις 

παρατηρήσεις των γαλλικών αρχών σχετικά με τη χορήγηση θεωρήσεων σε μέλη της 

οικογένειας των πολιτών της ΕΕ.

 Στη δεύτερη περίπτωση: Η Επιτροπή δεν δικαιούται να παρεμβαίνει σχετικά με 

αποφάσεις προξενικών αρχών των κρατών μελών σε μεμονωμένες περιπτώσεις, εκτός 

εάν υπάρχει παραβίαση της ενωσιακής νομοθεσίας. Οι πληροφορίες που παρέσχε ο 

αναφέρων σχετικά με τη δεύτερη περίπτωση δεν υποδεικνύουν την ύπαρξη σχετικής 

παραβίασης.

4. Απάντηση της Επιτροπής (REV), η οποία ελήφθη στις 19 Δεκεμβρίου 2013

Όπως ανακοίνωσε στην πρώτη της απάντηση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή 
επικοινώνησε ήδη με τις γαλλικές αρχές τον Απρίλιο του 2013 σχετικά με τη διαφορετική 
ποιότητα των πληροφοριών που αφορούν θεωρήσεις για μέλη των οικογενειών πολιτών της
ΕΕ και τους ζήτησε να βελτιώσουν την ενημέρωση των γαλλικών πρεσβειών και προξενείων, 
καθώς και την ενημέρωση που διατίθεται στο ευρύ κοινό.

Στην απάντηση των γαλλικών αρχών της 14ης Αυγούστου 2013 αναλύονται λεπτομερώς οι 
τροποποιήσεις που επήλθαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, προκειμένου να 
βελτιωθεί η ποιότητα της ενημέρωσης που παρέχεται στο κοινό σε ό,τι αφορά τις θεωρήσεις 
που χορηγούνται για μέλη των οικογενειών πολιτών της ΕΕ. Ανακοινώθηκε επίσης ότι είχε 
σταλεί διπλωματικό τηλεγράφημα σε όλο το γαλλικό προξενικό δίκτυο, με υπενθύμιση των 
διατάξεων για τη χορήγηση θεώρησης στα μέλη των οικογενειών πολιτών της ΕΕ.

Συμπεράσματα

Κατά συνέπεια, το επίπεδο της ενημέρωσης σχετικά με τη χορήγηση θεώρησης στα μέλη των 
οικογενειών πολιτών της ΕΕ από την πλευρά των γαλλικών αρχών έχει βελτιωθεί τόσο στο 
επίπεδο των προξενικών αντιπροσωπειών όσο και σε επίπεδο ιστοσελίδας του Υπουργείου 
Εξωτερικών.

                                                                                                                                                  


