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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1224/2009, της Eglantina Kazanxhi, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ από τις ιταλικές αρχές

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι αλβανικής υπηκοότητας μέλος της 
οικογένειάς της απελάθηκε από την Ιταλία από τις ιταλικές αρχές επειδή αιτήθηκε παράταση 
της άδειας παραμονής του. Στη συνέχεια απορρίφθηκε και το αίτημά του στην Πρεσβεία της 
Ιταλίας στην Αλβανία για επανένωση με την οικογένειά του στην Ιταλία. Η αναφέρουσα 
θεωρεί ότι η Ιταλία δεν εφαρμόζει τις διατάξεις 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. Ζητεί τη βοήθεια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Δεκεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

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

Η αναφέρουσα, ιταλίδα υπήκοος, διαμαρτύρεται αρχικά για το γεγονός ότι οι ιταλικές αρχές 
απέλασαν μέλος της οικογένειάς της αλβανικής ιθαγένειας και για το ότι η αίτηση που 
υπέβαλε ακολούθως για επανένωση με την οικογένειά του στην Ιταλία απορρίφθηκε. Η 
αναφέρουσα πιστεύει ότι αυτό συνιστά παραβίαση της οδηγίας 2004/38/ΕΚ.

Το άρθρο 21 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι κάθε 
πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο έδαφος 
των κρατών μελών, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών και με τις προϋποθέσεις που 
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προβλέπονται στην παρούσα Συνθήκη και στις διατάξεις που θεσπίζονται για την εφαρμογή 
της. Οι εν λόγω περιορισμοί και προϋποθέσεις περιλαμβάνονται στην οδηγία 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.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας, η οδηγία ισχύει μόνο για πολίτες της Ένωσης οι οποίοι 
μεταβαίνουν ή διαμένουν σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο του οποίου είναι υπήκοοι, καθώς 
και για τα μέλη των οικογενειών τους που τους συνοδεύουν ή πηγαίνουν να τους 
συναντήσουν. Οι πολίτες της ΕΕ που επιστρέφουν στο κράτος μέλος καταγωγής τους αφού 
διαμείνουν σε άλλο κράτος μέλος επωφελούνται επίσης από τους κανόνες της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των προσώπων.

Από τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν, η εν λόγω υπόθεση δεν καλύπτεται από τη 
νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή. 
Συνεπώς, ένα μέλος οικογένειας που είναι υπήκοος τρίτης χώρας δεν δικαιούται να 
επωφελείται από τα δικαιώματα που παρέχονται στους πολίτες της ΕΕ που ασκούν το 
δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία.

Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται ακόμη για εικαζόμενη καταχώρηση στο σύστημα 
πληροφοριών Σένγκεν (SIS). Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την εισαγωγή καταχωρήσεων 
στο SIS, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης του Σένγκεν και τις σχετικές διατάξεις του 
εθνικού δικαίου (άρθρα 92 και 108 της Σύμβασης του Σένγκεν). Το κράτος μέλος που 
παρέχει τις πληροφορίες ελέγχει αν η σπουδαιότητα της συγκεκριμένης περιπτώσεως 
αιτιολογεί την εισαγωγή τους στο SIS (άρθρο 94 της Σύμβασης του Σένγκεν). Πρέπει να 
σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα που αποθηκεύονται 
στο SIS.

Κάθε άτομο που πιστεύει ότι προσωπικά δεδομένα του μπορεί να περιέχονται στο SIS 
(συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης απόρριψης μιας αίτησης θεώρησης, λόγω 
καταχώρησης στο SIS) μπορεί να ζητήσει πρόσβαση σε πληροφορίες για τα δεδομένα που το 
αφορούν και έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία από το συγκεκριμένο σύστημα. Προκειμένου 
να ασκήσει το δικαίωμα αυτό, το εν λόγω άτομο μπορεί να επικοινωνήσει με το κράτος του 
χώρου Σένγκεν της επιλογής του (άρθρο 109 της Σύμβασης του Σένγκεν). Η πρόσβαση σε 
αυτές τις προσωπικές πληροφορίες μπορεί να απορριφθεί εάν η εν λόγω πρόσβαση δεν 
εξυπηρετεί το γενικό συμφέρον, συγκεκριμένα εάν λόγω των πληροφοριών αυτών δεν θα 
είναι δυνατό να αποτραπεί ή να τιμωρηθεί ένα έγκλημα.

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να απαιτήσει διόρθωση των δεδομένων στο SIS που το 
αφορούν και περιέχουν λανθασμένα πραγματικά γεγονότα ή διαγραφή των δεδομένων που 
περιέχουν νομικά σφάλματα (άρθρο 110 της Σύμβασης του Σένγκεν). Προς τον σκοπό αυτόν, 
ένα άτομο πρέπει να επικοινωνήσει πρώτα με την εθνική αρχή που είναι αρμόδια για την 
εισαγωγή των δεδομένων ή την εθνική αρχή προστασίας δεδομένων. Μόνο το καταχωρούν 
συμβαλλόμενο μέρος επιτρέπεται να τροποποιεί, συμπληρώνει, διορθώνει ή να διαγράφει τα 
δεδομένα που εισήγαγε στο SIS (άρθρο 106 της Σύμβασης του Σένγκεν).

Οι ρυθμίσεις για την αποκάλυψη δεδομένων ποικίλλουν από χώρα σε χώρα. Οι ανταποκριτές 
μας στην Ιταλία συστήνουν την επικοινωνία με τον παρακάτω φορέα για περισσότερες 
συμβουλές:
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πρέπει να σημειωθεί ότι ο αναφερόμενος κανονισμός SIS II αφορά το μελλοντικό σύστημα
SIS II, το οποίο προβλέπεται να αντικαταστήσει το SIS σε μεταγενέστερο στάδιο, μόλις 
ολοκληρωθούν οι περαιτέρω εργασίες ανάπτυξης και δοκιμών.


