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Θέμαt: Αναφορά 0932/2007 του Philip Andrews, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ για τις μετακινήσεις και την υποχρέωση 
θεώρησης για τους συζύγους πολιτών της ΕΕ 1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι Ιρλανδός υπήκοος παντρεμένος με Ρωσίδα υπήκοο. Με την αναφορά του ζητεί 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει απόφαση για τη δημοσίευση σαφών και συνοπτικών 
πληροφοριών σχετικά με τις πολιτικές και τις απαιτήσεις που ισχύουν σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα 
για τη μετακίνηση των αλλοδαπών συζύγων ευρωπαίων πολιτών στις χώρες τους, και επίσης να 
θέσει το θέμα στις αρμόδιες αρχές. Ισχυρίζεται ότι, στις μετακινήσεις τους σε διάφορες 
ευρωπαϊκές χώρες ως οικογένεια, αντιμετώπισαν διάφορες καταστάσεις στις επαφές τους με τις 
προξενικές αρχές, διαφορετικούς κανόνες και ποικίλα προβλήματα. Τα αιτήματα για προσκόμιση 
προσκλητήριων επιστολών, αποδεικτικών στοιχείων ασφαλιστικής κάλυψης, εισιτηρίων και 
πληροφοριών σχετικά με συγκεκριμένους λιμένες εισόδου ούτως ώστε η σύζυγός του να 
εξασφαλίσει θεώρηση διαβατηρίου προκειμένου να συνοδεύσει τον ίδιο και τα παιδιά τους στην 
Ευρώπη δεν αποτελούν απλές ενοχλήσεις αλλά εμπόδια στην ελευθερία του να ταξιδέψει στην 
ΕΕ. Αναγκάστηκε να συμμορφωθεί προς διάφορες απαιτήσεις προξενείων που εκπροσωπούν την 
ίδια χώρα σε διάφορες πρωτεύουσες. Επί παραδείγματι, το ολλανδικό προξενείο στη Μόσχα 
ζήτησε αποδείξεις κράτησης δωματίου σε ξενοδοχείο και ασφάλισης, και την υποβολή αίτησης 
θεώρησης μέσω εταιρείας. Το βουλγαρικό προξενείο στη Μόσχα ζήτησε επίσης τα εισιτήρια και 
αποδεικτικά ασφάλισης και ούτω καθεξής.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Φεβρουαρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (σύμφωνα με το άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2009.

Ο αναφέρων, Ιρλανδός υπήκοος παντρεμένος με Ρωσίδα υπήκοο, καταγγέλλει ότι οι διαδικασίες 
που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για να εκδώσουν θεώρηση εισόδου Schengen για μέλη της 
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οικογενείας ενός πολίτη της ΕΕ συχνά αντιβαίνουν στο κοινοτικό δίκαιο, καθόσον ζητούνται 
πρόσθετα έγγραφα που δεν προβλέπονται στην οδηγία 2004/38/ΕΚ ή τέλη για την έκδοση 
θεώρησης και ότι οι διαδικασίες μερικές φορές είναι υπέρμετρα χρονοβόρες και επαχθείς.

Δυνάμει της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, τα μέλη της οικογενείας έχουν δικαίωμα να συνοδεύσουν ή να 
συναντήσουν τον πολίτη της ΕΕ σε κράτος μέλος διαφορετικό εκείνου του οποίου είναι υπήκοος 
ο πολίτης της ΕΕ. Το δικαίωμα απορρέει από τον οικογενειακό δεσμό με τον πολίτη της ΕΕ.

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 5(2) της οδηγίας, τα κράτη μέλη που δεσμεύονται από τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2001 μπορεί, οσάκις ο πολίτης της ΕΕ ασκεί το δικαίωμα του να 
κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτειά της, να απαιτούν από το μέλος της 
οικογενείας που είναι υπήκοος τρίτου κράτους να έχει θεώρηση εισόδου σύμφωνα με τον 
κανονισμό. 

Όπως επιβεβαιώνεται από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων1, αυτά τα μέλη 
οικογενείας έχουν όχι απλώς το δικαίωμα εισόδου στην επικράτεια του κράτους μέλους αλλά 
επίσης το δικαίωμα να αποκτούν θεώρηση εισόδου προς τούτο. 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 ταχύτερο δυνατόν και βάσει ταχείας διαδικασίας.

Επειδή αυτό το δικαίωμα απορρέει μόνον από τους οικογενειακούς δεσμούς, το κράτος μέλος 
υποδοχής μπορεί να απαιτεί από τα μέλη της οικογενείας που υποβάλλουν αίτηση για θεώρηση 
εισόδου να παρουσιάσουν το εν ισχύι διαβατήριό τους και αποδεικτικό στοιχείο του 
οικογενειακού δεσμού. Ουδέν άλλο έγγραφο, όπως είναι αποδεικτικό στοιχείο καταλύματος, 
επάρκεια πόρων, προσκλητήρια επιστολή ή εισιτήριο επιστροφής, μπορεί να ζητηθεί.

Στις 10 Δεκεμβρίου 2008 η Επιτροπή ενέκρινε την έκθεσή της2 σχετικά με την εφαρμογή της 
οδηγίας 2004/38/ΕΚ. Η έκθεση υπογράμμιζε ότι μέλη οικογενείας υπήκοοι τρίτων κρατών 
πράγματι αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα όταν υποβάλλουν αίτηση για θεώρηση εισόδου. 

Συμπεράσματα

Η ευθύνη να εξασφαλίσουν ότι η οδηγία έχει μεταφερθεί στη νομοθεσία τους και εφαρμόζεται 
ορθώς και ότι η διαδικασία για την έκδοση θεώρησης συμμορφούται προς το κοινοτικό δίκαιο 
ανήκει στα κράτη μέλη. Η Επιτροπή εργάζεται εκ του σύνεγγυς με τα κράτη μέλη για να 
εξασφαλίσει ότι η οδηγία έχει μεταφερθεί στη νομοθεσία των κρατών και εφαρμόζεται ορθώς απ’ 
άκρου εις άκρο της ΕΕ. Η Επιτροπή θα βοηθήσει τα κράτη μέλη εκδίδοντας το πρώτο εξάμηνο 
2009 κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με πλείονα θέματα που έχουν προσδιορισθεί ως 
προβληματικά για τη μεταφορά στη νομοθεσία των κρατών ή τον τρόπο εφαρμογής της οδηγίας, 
όπως είναι οι θεωρήσεις εισόδου, για να υποδείξει τον τρόπο με τον οποίον τα εν λόγω θέματα 
μπορεί να επιλυθούν.

                                               
1 Βλέπε μεταξύ άλλων την απόφαση του Δικαστηρίου της 31ης Ιανουαρίου 2006 στην 

υπόθεση C-503/03 Επιτροπή κατά της Ισπανίας (Συλλογή 2006, σ. I-1097)
2 Διατίθεται στο http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0840:FIN:EN:PDF.


