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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1048/2009, της A.M., πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
απόρριψη από τις πολωνικές αρχές της αίτησης του συζύγου της για 
θεώρηση μακράς διαρκείας

1. Περίληψη της αναφοράς

Δεν επετράπη στον σύζυγο της αναφέρουσας, ο οποίος κατάγεται από το Τρινιδάδ & 
Τομπάγκο, αλλά διαμένει μόνιμα στις ΗΠΑ, να εισέλθει στη Γερμανία, επειδή στο παρελθόν 
είχε παραβιάσει τους κανόνες σχετικά με τις θεωρήσεις. Τώρα υπέβαλε αίτηση για θεώρηση 
μακράς διαρκείας για την Πολωνία, όπου επιθυμεί να διαμείνει με την αναφέρουσα, αλλά οι 
πολωνικές αρχές απέρριψαν την αίτησή του, με το προαναφερθέν επιχείρημα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Νοεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου 2010.

Η αναφέρουσα είναι πολωνή υπήκοος, η οποία διαμένει στην Πολωνία και είναι παντρεμένη 
με υπήκοο τρίτης χώρας. Η αίτηση που υπέβαλε ο τελευταίος για έκδοση θεώρησης μακράς 
διαμονής για την Πολωνία απερρίφθη. Το 2008 υπερέβη κατά δύο μήνες την επιτρεπόμενη 
διάρκεια διαμονής της θεώρησης Σένγκεν και τώρα βρίσκεται αντιμέτωπος με απαγόρευση 
εισόδου έως το 2012, η οποία εκδόθηκε από τις γερμανικές αρχές.

Η οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με το δικαίωμα 
οικογενειακής επανένωσης δεν ισχύει για τους πολίτες της Ένωσης, αλλά μόνο για υπηκόους 
τρίτων χωρών οι οποίοι ζητούν την επανένωσή τους με μέλος της οικογένειάς τους που είναι 
υπήκοος τρίτης χώρας.
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Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 1, της οδηγίας 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των 
πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν 
ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, η παρούσα οδηγία ισχύει μόνον για τους 
πολίτες της ΕΕ οι οποίοι μεταβαίνουν ή διαμένουν σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο του 
οποίου είναι υπήκοοι καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους που τους συνοδεύουν ή 
πηγαίνουν να τους συναντήσουν.

Συνεπώς, οι «μη μετακινούμενοι» υπήκοοι της ΕΕ δεν καλύπτονται από την κοινοτική 
νομοθεσία που διέπει την οικογενειακή επανένωση· οι προϋποθέσεις για την οικογενειακή 
επανένωση εξακολουθούν να αποτελούν ζήτημα της εθνικής νομοθεσίας.


