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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1461/2009, των Luca Becchetti και Nenita Pandong, ιταλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την οδηγία 2004/38/ΕΟΚ 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

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι η ιταλική πρεσβεία στη Μανίλα αρνήθηκε να χορηγήσει 
τουριστική θεώρηση στην κουνιάδα του, την αδερφή της συζύγου του, χωρίς αιτιολόγηση. Ο 
αναφέρων εκτιμά ότι η εν λόγω άρνηση αντιτίθεται στις διατάξεις της οδηγίας 2004/38/ΕΟΚ.
Η σύζυγός του είναι ιταλίδα υπήκοος. Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
διενεργήσει έρευνα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Ιανουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Μαΐου 2010.

Το άρθρο 21, παράγραφος 1, 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 
προβλέπονται στις Συνθήκες και στις διατάξεις που θεσπίζονται για την εφαρμογή τους. Οι 
αντίστοιχοι περιορισμοί και προϋποθέσεις υπάρχουν στην οδηγία 2004/38/EΚ
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:229:0035:0048:EL:PDF).

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της οδηγίας, ισχύει μόνο για τους πολίτες της Ένωσης οι οποίοι 
μεταβαίνουν ή διαμένουν σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο του οποίου είναι υπήκοοι καθώς 



PE441.338 2/2 CM\816758EL.doc

EL

και τα μέλη των οικογενειών τους που τους συνοδεύουν ή πηγαίνουν να τους συναντήσουν.
Οι πολίτες της ΕΕ που διαμένουν στο κράτος μέλος της ιθαγένειάς τους δεν επωφελούνται 
κανονικά από τα δικαιώματα που παρέχονται από το δίκαιο της Ένωσης σχετικά με την 
ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Ωστόσο, οι πολίτες της ΕΕ που επιστρέφουν στην 
πατρίδα τους που είναι κράτος μέλος μετά τη διαμονή τους σε άλλο κράτος μέλος 
επωφελούνται από τις εν λόγω διατάξεις όπως και από τους κανόνες για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των προσώπων.

Δεν υπάρχει ένδειξη ότι η σύζυγος του αναφέροντος και η αδελφή της βρίσκονται σε 
κατάσταση που καλύπτεται από το δίκαιο της Ένωσης σχετικά με το δικαίωμα της ελεύθερης 
κυκλοφορίας και διαμονής (καθώς και οι δύο διαθέτουν ιταλική ιθαγένεια και διαμένουν στην 
Ιταλία)· συνεπώς, δεν δικαιούνται να επωφελούνται από τα δικαιώματα που χορηγούνται σε 
εκείνους τους πολίτες της ΕΕ που άσκησαν το δικαίωμά τους και μετακόμισαν σε άλλο 
κράτος μέλος (π.χ. από την υποχρέωση τα κράτη μέλη να αιτιολογούν την απόρριψη αίτησης 
θεώρησης από μέλος της οικογένειας που είναι υπήκοος τρίτης χώρας).

Επομένως, ισχύουν οι γενικοί κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις και τις 
διαδικασίες έκδοσης θεώρησης βραχείας διαμονής. Οι υφιστάμενοι κανόνες (η κοινή 
προξενική εγκύκλιος (ΚΠΕ)) δεν απαιτούν τα κράτη μέλη να αιτιολογούν την απόρριψη 
αίτησης θεώρησης ή να επιτρέπουν στο ενδιαφερόμενο άτομο να προσφεύγει κατά της 
αρνητικής απόφασης. Ο κώδικας θεωρήσεων1 (άρθρο 32), που ισχύει από τις 5 Απριλίου 
2010 (κατήργησε την ΚΠΕ) εισάγει κοινούς κανόνες σχετικά με την κοινοποίηση και 
αιτιολόγηση απορρίψεων και χορηγεί το δικαίωμα προσφυγής στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο 
(οι εν λόγω προσφυγές υπόκεινται στην εθνική νομοθεσία).

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, 
για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων, ΕΕ L 244 της 15.9.2010, σ. 1.


