
CM\792087EL.doc PE429.598

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

25.9.2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1443/2009, της L. G., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τα ειδικά 
δικαιώματα σε χορήγηση θεώρησης ΕΕ-Ρωσίας για συγγενείς πρώτου βαθμού 
διαφορετικής ιθαγένειας

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα εκτιμά ότι η συμφωνία που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2007 μεταξύ της 
ΕΕ και της Ρωσίας σχετικά με τη διευκόλυνση της έκδοσης θεώρησης εισάγει διακρίσεις σε 
βάρος συγγενών πρώτου βαθμού διαφορετικής ιθαγένειας. Ενώ οι συγγενείς με την ίδια 
ιθαγένεια μπορούν να λαμβάνουν θεώρηση πολλαπλών εισόδων ισχύος έως και πέντε ετών, η 
αναφέρουσα, γερμανίδα υπήκοος που κατοικεί στη Γερμανία, η οποία χρειάζεται να ταξιδεύει 
τακτικά στη Ρωσία για να φροντίσει τη μητέρα της, η οποία είναι ρωσίδα υπήκοος και 
κατοικεί στη Ρωσία, δηλώνει ότι πρέπει κάθε φορά να υποβάλει αίτηση για τουριστική 
θεώρηση. Η αναφέρουσα ζητεί να τροποποιηθεί η συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας 
για τις θεωρήσεις ώστε και οι συγγενείς πρώτου βαθμού να μπορούν να λαμβάνουν θεώρηση 
πολλαπλών εισόδων, ώστε να μπορούν να ταξιδέψουν ανά πάσα στιγμή στη Ρωσία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Μαρτίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

Η αναφέρουσα –γερμανίδα πολίτης που διαμένει στη Γερμανία, η 86χρονη μητέρα της οποίας 
είναι ρωσίδα υπήκοος και διαμένει στη Ρωσία– επισημαίνει ότι η συμφωνία μεταξύ της ΕΕ 
και της Ρωσίας σχετικά με τη διευκόλυνση της έκδοσης θεώρησης προβλέπει την έκδοση 
θεωρήσεων Σένγκεν πολλαπλών εισόδων με περίοδο ισχύος έως και πέντε ετών για ρώσους 
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πολίτες που είναι σύζυγοι ή τέκνα ρώσων πολιτών που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος 
της ΕΕ.

Αντίθετα, η συμφωνία δεν προβλέπει την έκδοση ρωσικών θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων 
για πολίτες της ΕΕ που είναι σύζυγοι ή τέκνα ρώσων πολιτών που διαμένουν στη Ρωσία. Η 
αναφέρουσα θεωρεί ότι η κατάσταση αυτή συνιστά διάκριση εις βάρος των πολυεθνικών 
οικογενειών και ζητεί την επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας σχετικά με τη διευκόλυνση 
των θεωρήσεων, προκειμένου να παρασχεθούν συγκεκριμένες διευκολύνσεις υπέρ των 
συγγενών πρώτου βαθμού διαφορετικής ιθαγένειας.

Η αναφέρουσα υπενθυμίζει επιπλέον ότι, απαντώντας σε προηγούμενη αναφορά της
(αριθ. 766/2005), η Επιτροπή είχε ανακοινώσει ότι η συμφωνία ΕΚ-Ρωσίας για τη 
διευκόλυνση των θεωρήσεων θα παρείχε διευκολύνσεις. Η αναφέρουσα υποστηρίζει ωστόσο 
ότι δεν έχει επωφεληθεί από καμία διευκόλυνση.

Η συμφωνία ΕΚ-Ρωσίας για τη διευκόλυνση των θεωρήσεων1 τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου
2007. Η συμφωνία διευκολύνει την έκδοση θεωρήσεων βραχείας παραμονής (για διαστήματα 
έως και 90 ημερών ανά περίοδο 180 ημερών) για όλους τους πολίτες της ΕΕ και της Ρωσίας 
βάσει της αρχής της αμοιβαιότητας.
Για όλους τους αιτούντες θεώρηση, τα τέλη θεώρησης μειώνονται σε 35 ευρώ (άρθρο 6, 
παράγραφος 1), σε σύγκριση με τα 60 ευρώ του γενικού τέλους θεώρησης Σένγκεν και τα 60, 
100 ή 140 ευρώ (αναλόγως του αριθμού των απαιτούμενων εισόδων) του αντίστοιχου 
ρωσικού τέλους το οποίο επιβαρύνει τους πολίτες της ΕΕ που δεν καλύπτονται από τη 
συμφωνία ΕΚ-Ρωσίας για τη διευκόλυνση των θεωρήσεων2. Επιπλέον, όλες οι αιτήσεις 
θεώρησης πρέπει να διεκπεραιώνονται εντός 10 ημερολογιακών ημερών (άρθρο 7, 
παράγραφος 1).
Μάλιστα, ορισμένες κατηγορίες ατόμων επωφελούνται από περαιτέρω διευκολύνσεις βάσει 
της συμφωνίας. Ως εκ τούτου, το άρθρο 5, παράγραφος 1, προβλέπει την έκδοση θεωρήσεων 
πολλαπλών εισόδων με περίοδο ισχύος έως και πέντε ετών σε περιορισμένες κατηγορίες 
προσώπων, στις οποίες περιλαμβάνονται:
«σύζυγοι και τέκνα (συμπεριλαμβανομένων των υιοθετημένων), κάτω των 21 ετών ή 
συντηρούμενα, που επισκέπτονται πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας που διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή των κρατών 
μελών, με διάρκεια ισχύος που περιορίζεται στη διάρκεια της άδειας για νόμιμη διαμονή.»
Η διάταξη αυτή αφορά, αφενός, πολίτες της ΕΕ που επισκέπτονται συζύγους ή γονείς οι 
οποίοι διαμένουν νομίμως στη Ρωσία και, αφετέρου, ρώσους πολίτες οι οποίοι επισκέπτονται 
συζύγους ή γονείς οι οποίοι είναι ρώσοι πολίτες που διαμένουν νομίμως σε ένα κράτος μέλος 
της ΕΕ. Ως πολίτης της ΕΕ που επισκέπτεται γονέα ρωσικής ιθαγένειας που διαμένει στη 
Ρωσία, η αναφέρουσα (ανεξαρτήτως της ηλικίας της) πράγματι δεν υπάγεται στο πεδίο 
εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης της συμφωνίας διευκόλυνσης των θεωρήσεων.

                                               
1 Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την απλούστευση της 
έκδοσης θεωρήσεων στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L129/27, 17.5.2007. Το κείμενο είναι διαθέσιμο στην ιστοθέση http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:129:0027:0034:EL:PDF.
2 Δεδομένου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Δημοκρατία της Ιρλανδίας δεν συμμετέχουν στην κοινή πολιτική 
θεωρήσεων, οι πολίτες των εν λόγω κρατών μελών δεν καλύπτονται από τη συμφωνία ΕΚ-Ρωσίας για τη 
διευκόλυνση των θεωρήσεων.
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Επαφίεται σε καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να διευκολύνουν την έκδοση θεωρήσεων 
για μέλη οικογενείας των πολιτών τους, ανεξαρτήτως της πρακτικής που εφαρμόζει η άλλη 
πλευρά. Κατά συνέπεια, ενώ οι ρωσικές αρχές είναι ελεύθερες να εκδώσουν θεώρηση 
πολλαπλών εισόδων σε πολίτη της ΕΕ ο γονέας του οποίου είναι ρώσος πολίτης που διαμένει 
στη Ρωσία, η προαναφερθείσα συμφωνία δεν τις υποχρεώνει να το πράξουν.

Παρά ταύτα, ενόψει της υπό εξέταση αναφοράς, καθώς και παρόμοιων ερωτημάτων που 
έχουν υποβληθεί από πολίτες της ΕΕ που είναι μέλη οικογενείας ρώσων πολιτών, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θίξει το θέμα αυτό στις ρωσικές αρχές στο πλαίσιο της μεικτής 
επιτροπής ΕΚ-Ρωσίας που έχει συσταθεί βάσει της προαναφερθείσας συμφωνίας 
διευκόλυνσης των θεωρήσεων.


