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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1114/2009, του Amedeo Intonti, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
διευκρίνιση των κανόνων που διέπουν τις θεωρήσεις που χορηγούνται σε 
πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι έχουν σχέσεις συγγένειας με πολίτες της ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζήτησε από τις ιταλικές αρχές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης 
θεώρησης για πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος είναι μέλος της οικογένειας της συζύγου του, 
προκειμένου να επισκεφθεί την Ιταλία. Έλαβε ασαφείς και αντιφατικές απαντήσεις και 
υποπτεύεται ότι πρόκειται για απόπειρα δημιουργίας σύγχυσης για διάφορους πιθανούς 
λόγους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Νοεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

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

Επί του παρόντος οι κανόνες που διέπουν την έκδοση θεωρήσεων βραχυπρόθεσμης διαμονής 
ορίζονται στην κοινή προξενική εγκύκλιο (CCI) (ΕΕ C 326 της 22ας Δεκεμβρίου 2005, και 
ΕΕ L 131 της 28ης Μαΐου 2009), αλλά αυτή η εγκύκλιος περιέχει μόνο μία συγκεκριμένη 
αναφορά στις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στο ευρύ κοινό, στο μέρος VII, σημείο 
1.8, το οποίο ορίζει ότι «ακριβείς πληροφορίες περί των τρόπων εξασφάλισης συνέντευξης 
και υποβολής αίτησης θα εκτίθενται από τις διπλωματικές και προξενικές αρχές των κρατών 
μελών για το ευρύ κοινό.» Συνεπώς, τα κράτη μέλη δεν δεσμεύονται από τη νομοθεσία της 
Ένωσης ως προς την παροχή κατάλληλων πληροφοριών.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (ΕΕ L 243 
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της 15ης Σεπτεμβρίου 2009), που καταργεί μεταξύ άλλων την κοινή προξενική εγκύκλιο, 
τέθηκε σε ισχύ στις 5 Οκτωβρίου 2009 και θα καταστεί εφαρμοστέος στις 5 Απριλίου 2010. 
Περιέχει ένα συγκεκριμένο άρθρο που απαριθμεί τις διάφορες πληροφορίες που θα 
παρέχονται στο ευρύ κοινό. Οι επιχειρησιακές οδηγίες για την εφαρμογή των νομικών 
διατάξεων θα οριστούν στο «εγχειρίδιο προξενικής οργάνωσης και τοπικής συνεργασίας 
Σένγκεν», περιλαμβανομένης μιας αναφοράς στις συγκεκριμένες πληροφορίες που θα 
παρέχονται σε αιτούντες θεώρηση που είναι επίσης μέλη οικογενειών πολιτών της ΕΕ. Το 
σχέδιο του εγχειριδίου είναι επί του παρόντος υπό εκπόνηση στην κανονιστική διαδικασία 
επιτροπολογίας και θα εγκριθεί με απόφαση της Επιτροπής στις αρχές του 2010.

Η οδηγία 2004/38/ΕΚ προβλέπει ότι «Τα κράτη μέλη παρέχουν [σε μέλη οικογενειών που 
καλύπτονται από την οδηγία] κάθε διευκόλυνση, προκειμένου να αποκτήσουν τις απαιτούμενες 
θεωρήσεις» αλλά δεν περιέχει τυχόν συγκεκριμένες αναφορές για τις πληροφορίες που θα 
παρέχονται από τα κράτη μέλη στο ενδιαφερόμενο κοινό. Συνεπώς, παρόλο που προσφέρουν 
ανεπαρκείς πληροφορίες στο κοινό, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι οι ιταλικές αρχές 
παραβιάζουν τους κοινοτικούς κανόνες εν προκειμένω.

Όσον αφορά την ουσία της αναφοράς που σχετίζεται με τις θεωρήσεις, εφιστάται η προσοχή 
στο γεγονός ότι ένα μέλος της οικογένειας πολίτη της ΕΕ που πηγαίνει να συναντήσει τον 
πολίτη της ΕΕ στη χώρα καταγωγής του τελευταίου δεν καλύπτεται από την οδηγία 
2004/38/ΕΚ (π.χ. άτομο μολδαβικής ιθαγένειας που είναι σύζυγος ατόμου ιταλικής ιθαγένειας 
και το οποίο μεταβαίνει να συναντήσει το άτομο ιταλικής ιθαγένειας που διαμένει στην 
Ιταλία), ενώ καλύπτει μέλος της οικογένειας ενός πολίτη της ΕΕ που συνοδεύει πολίτη της 
ΕΕ σε ταξίδι σε κράτος μέλος διαφορετικό από τη χώρα καταγωγής του πολίτη της ΕΕ (π.χ. 
άτομο μολδαβικής ιθαγένειας που είναι σύζυγος ατόμου ρουμανικής ιθαγένειας και το οποίο 
ταξιδεύει συνοδεύοντας το άτομο ρουμανικής ιθαγένειας σε ταξίδι στην Ιταλία).


