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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1092/2009, του κ. Dimitri Tchernitchenko, γαλλικής ιθαγένειας,
σχετικά με την άρνηση των γαλλικών αρχών να εκδώσουν θεώρηση μακράς 
διαρκείας στη μητέρα του, ουκρανή πολίτη

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, γάλλος πολίτης, θεωρεί ότι η απόφαση του γαλλικού προξενείου στο Κίεβο να 
απορρίψει την αίτηση έκδοσης θεώρησης μακράς διάρκειας για τη μητέρα του (ουκρανή 
πολίτη) παραβιάζει τη νομοθεσία σχετικά με την οικογενειακή επανένωση. Ο αναφέρων 
εξηγεί ότι η μητέρα του είχε ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για μια θεώρηση 
μακράς διαρκείας ως ανιούσα συγγενής γάλλου υπηκόου, αλλά δεν μπορούσε να περιμένει 
μέχρι την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας στη Γαλλία καθώς, εξαιτίας 
οικογενειακών λόγων, έπρεπε να επιστρέψει στην Ουκρανία το 2003. Σύμφωνα με τον 
αναφέροντα, η μητέρα του ηλικίας 70 ετών είναι επί του παρόντος μόνη της στο Κίεβο. 
Πρόσβαλε την απόφαση του γαλλικού προξενείου της 16ης Μαρτίου του 2009, αλλά δεν 
έλαβε καμία απάντηση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Νοεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Ο αναφέρων είναι γάλλος υπήκοος που διαμένει στη Γαλλία. Η μητέρα του, ουκρανή 
υπήκοος, υπέβαλε αίτηση έκδοσης θεώρησης μακράς διάρκειας για να πάει να συναντήσει 
τον γιο της στη Γαλλία, η οποία απορρίφθηκε. Ο αναφέρων θεωρεί ότι η απόφαση αυτή 
παραβιάζει το δικαίωμά του στην οικογενειακή επανένωση.
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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.

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 εν λόγω 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. 

Ως εκ τούτου, οι «μη μετακινούμενοι» υπήκοοι κρατών μελών της ΕΕ δεν καλύπτονται από 
την κοινοτική νομοθεσία περί οικογενειακής επανένωσης· οι προϋποθέσεις για οικογενειακή 
επανένωση εξακολουθούν να αποτελούν ζήτημα της εθνικής νομοθεσίας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμη και αν ίσχυε η οδηγία 2003/86/ΕΚ, τα κράτη μέλη 
παραμένουν ελεύθερα βάσει της συγκεκριμένης οδηγίας να αποφασίζουν αν θα επιτρέπουν ή 
όχι την είσοδο και τη διαμονή των εξαρτώμενων γονέων (προαιρετική ρήτρα του άρθρου 4, 
παράγραφος 2, στοιχείο α).


