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1. Περίληψη της αναφοράς

Η ιταλίδα αναφέρουσα, που διαμένει στο Βέλγιο από την παιδική της ηλικία, παντρεύτηκε 
έναν σενεγαλέζο υπήκοο. Οι βελγικές μεταναστευτικές αρχές αρνούνται να χορηγήσουν στον 
σύζυγό της θεώρηση εισόδου στη βελγική επικράτεια. Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι το 
πρόβλημά της σχετικά με την απόκτηση θεώρησης οικογενειακής επανένωσης οφείλεται στο 
γεγονός ότι είναι Ιταλίδα και διαμένει στο Βέλγιο, γεγονός το οποίο συνιστά διακριτική 
μεταχείριση για λόγους ιθαγένειας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Ιουνίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

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

Η αναφορά

Η αναφέρουσα, η οποία γεννήθηκε στο Βέλγιο αλλά έχει ιταλική ιθαγένεια, παντρεύτηκε 
έναν σενεγαλέζο υπήκοο στο Ντακάρ στις 4 Απριλίου 2008. Εκείνος αντιμετώπισε εμπόδια 
όταν υπέβαλε αίτηση χορήγησης θεώρησης, προκειμένου να ταξιδέψει για να συναντήσει τη 
σύζυγό του στο Βέλγιο, όπου οι τοπικές αρχές αρνήθηκαν να καταχωρήσουν τον γάμο του 
ζεύγους και τους υπέδειξαν να καταχωρήσουν τον γάμο στην Ιταλία. Η αναφέρουσα 
ισχυρίζεται ότι αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω του συνδυασμού της ιταλικής της ιθαγένειας 
με τη διαμονή της στο Βέλγιο. 
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Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι στην υπό εξέταση υπόθεση εφαρμόζεται η οδηγία 2004/38/ΕΚ. 
Σύμφωνα με την οδηγία, τα μέλη της οικογένειας έχουν το δικαίωμα να συνοδεύουν ή να 
ταξιδεύουν για να συναντήσουν τον πολίτη της ΕΕ σε ένα κράτος μέλος διαφορετικό από το 
κράτος του οποίου είναι υπήκοος ο πολίτης της ΕΕ. Το δικαίωμα αυτό προέρχεται από την 
οικογενειακή τους σχέση με τον πολίτη της ΕΕ.

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 2, της οδηγίας, το Βέλγιο μπορεί, στην 
περίπτωση που ο πολίτης της ΕΕ ασκήσει το δικαίωμά του να μετακινηθεί και να διαμείνει 
ελεύθερα στην επικράτειά του, να απαιτήσει από τα μέλη της οικογένειας που δεν είναι 
υπήκοοι κράτους μέλους να έχουν θεώρηση εισόδου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
539/2001.

Όπως επιβεβαιώνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 1 , σε αυτήν την περίπτωση, τα μέλη της 
οικογένειας όχι μόνον έχουν δικαίωμα να εισέλθουν στην επικράτεια του κράτους μέλους, 
αλλά και να αποκτήσουν θεώρηση εισόδου για τον σκοπό αυτόν. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
παρέχουν στα εν λόγω πρόσωπα κάθε διευκόλυνση προκειμένου να αποκτήσουν τις 
απαιτούμενες θεωρήσεις. Οι θεωρήσεις αυτές εκδίδονται, ατελώς, το συντομότερο δυνατόν, 
και βάσει ταχείας διαδικασίας..

Ωστόσο, το δικαίωμα απόκτησης θεώρησης εισόδου δεν είναι άνευ όρων, δεδομένου ότι το 
κοινοτικό δίκαιο επιτρέπει στα κράτη μέλη να αρνούνται τη χορήγηση θεώρησης σε έναν 
πολίτη της ΕΕ σε περίπτωση παραβίασης ή απάτης ή όταν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια 
τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία κατά την έννοια του κεφαλαίου VI της 
οδηγίας 2004/38/ΕΚ.

Φαίνεται ότι η αίτηση χορήγησης θεώρησης που υπέβαλε ο σύζυγος της αναφέρουσας 
απορρίφθηκε λόγω του ότι ο γάμος δεν καταχωρήθηκε στην Ιταλία. Η οδηγία δεν 
περιλαμβάνει διατάξεις για τέτοιου είδους πρόσθετες απαιτήσεις οι οποίες ενδέχεται να 
συνιστούν εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία.

Στις 2 Ιουλίου 2009 η Επιτροπή ενέκρινε κατευθυντήριες γραμμές 2  για την καλύτερη 
ενσωμάτωση και εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ. Στις κατευθυντήριες γραμμές 
διευκρινίζεται ότι, παρόλο που δεν υφίστανται κοινοτικοί κανόνες για την αναγνώριση γάμων 
μεταξύ των κρατών μελών, οι γάμοι που συνάπτονται νομίμως οπουδήποτε στον κόσμο 
πρέπει καταρχήν να αναγνωρίζονται για τον σκοπό της εφαρμογής της οδηγίας, παρόλο που 
υπάρχουν πολλά κριτήρια για την αξιολόγηση της εγκυρότητας και του σκοπού του γάμου.
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