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Θέμα: Αναφορά 1047/2007, του Pol O' Morain, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με τις 
απαιτούμενες προϋποθέσεις έκδοσης θεώρησης για μέλη οικογενείας ευρωπαίων 
πολιτών 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι ιρλανδός υπήκοος και είναι πατέρας ενός τέκνου που δεν είναι πολίτης της 
ΕΕ. Το τέκνο του έχει δελτίο μόνιμης διαμονής που έχει εκδοθεί από τις βρετανικές αρχές.  Ο 
αναφέρων επιθυμεί να μάθει αν απαιτείται το τέκνο του να κάνει αίτηση για έκδοση 
θεώρησης προκειμένου να ταξιδέψει από την Αγγλία σε άλλες χώρες της ΕΕ.Ο ίδιος πιστεύει 
ότι βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 2, της οδηγίας 2004/38/ΕΚ δεν είναι απαραίτητη η 
έκδοση θεώρησης.  Ωστόσο, οι γαλλικές αρχές και πολλές ευρωπαϊκές πρεσβείες στο 
Λονδίνο δηλώνουν ότι, παρά την οδηγία, απαιτείται η έκδοση θεώρησης ακόμα και όταν το 
μέλος της οικογένειας του ευρωπαίου πολίτη διαθέτει δελτίο μόνιμης διαμονής.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Μαρτίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Σεπτεμβρίου 2008.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η γαλλική πρεσβεία, και πολλές πρεσβείες άλλων χωρών της ΕΕ, 
απαιτούν τα μέλη οικογένειας πολίτη της ΕΕ που δεν είναι υπήκοοι κράτους μέλους να έχουν 
θεώρηση εισόδου παρόλο που διαθέτουν δελτίο μόνιμης διαμονής. Καταγγέλλει επίσης ότι 
απαιτείται κατά μέσο όρο χρόνος 8 εβδομάδων από την ημερομηνία υποβολής αίτησης για να 
κλείσουν ραντεβού.
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Βάσει της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, τα μέλη οικογενειών έχουν το δικαίωμα να συνοδεύουν ή να 
πηγαίνουν να συναντήσουν πολίτη της ΕΕ σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο του 
οποίου ο πολίτης της ΕΕ είναι υπήκοος. Το δικαίωμα αυτό προέρχεται από την οικογενειακή 
τους σχέση με τον πολίτη της ΕΕ.

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 2, της οδηγίας, τα κράτη μέλη μπορούν, στην 
περίπτωση που ο πολίτης της ΕΕ ασκήσει το δικαίωμά του να μετακινηθεί και να διαμείνει 
ελεύθερα στο έδαφός της, να απαιτήσουν από τα μέλη της οικογένειας που δεν είναι υπήκοοι 
κράτους μέλους να έχουν θεώρηση εισόδου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2001 
ή, ενδεχομένως, με το εθνικό δίκαιο. 

Το άρθρο 5, παράγραφος 2, της οδηγίας προβλέπει ότι η κατοχή ισχύοντος δελτίου διαμονής 
προβλεπόμενου στο άρθρο 10 της οδηγίας, απαλλάσσει από την υποχρέωση θεώρησης τα 
μέλη της οικογένειας πολίτη της ΕΕ που δεν είναι υπήκοοι κράτους μέλους και τα οποία 
συνοδεύουν ή πηγαίνουν να συναντήσουν πολίτη της ΕΕ σε κράτος μέλος διαφορετικό από 
εκείνου του οποίου είναι υπήκοος.

Τα δελτία διαμονής βάσει του άρθρου 10 της οδηγίας χορηγούνται στα μέλη υπηκόων τρίτων 
χωρών για να βεβαιωθεί ότι έχουν το δικαίωμα διαμονής στο κράτος μέλος υποδοχής για 
περίοδο μεγαλύτερη των τριών μηνών.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 16, παράγραφος 2, της οδηγίας, τα μέλη της οικογένειας που δεν 
είναι υπήκοοι χώρας μέλους τα οποία έχουν διαμείνει νόμιμα με τον πολίτη της ΕΕ στο
κράτος μέλος υποδοχής για συνεχές χρονικό διάστημα πέντε ετών θα έχουν το δικαίωμα 
μόνιμης διαμονής στη χώρα αυτή. Αυτό το δικαίωμα βεβαιώνεται με δελτίο μόνιμης 
διαμονής, που εκδίδεται βάσει του άρθρου 20 της οδηγίας.

Δεδομένου ότι το άρθρο 5, παράγραφος 2, της οδηγίας απαλλάσσει τους κατόχους δελτίου 
διαμονής από την υποχρέωση έκδοσης θεώρησης, η Επιτροπή θεωρεί ότι, κατά μείζονα λόγο, 
οι κάτοχοι δελτίου μόνιμης διαμονής βάσει του άρθρου 20 της οδηγίας απαλλάσσονται και 
από την υποχρέωση έκδοσης θεώρησης.

Η Γαλλία, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, έθεσε σε 
ισχύ τον Κώδικα Εισόδου και Διαμονής Αλλοδαπών και Δικαιώματος Ασύλου (Code de 
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), όπως έχει τροποποιηθεί.

Το άρθρο R121-1 του κώδικα μετέφερε ορθά στο εθνικό δίκαιο το άρθρο 5, παράγραφος 2, 
της οδηγίας με το να προβλέπει ότι μέλη οικογενειών πολιτών που δεν είναι υπήκοοι κράτους 
μέλους απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης θεώρησης αν έχουν έγγραφο που 
αποδεικνύει την οικογενειακή τους σχέση με τον πολίτη της ΕΕ. Το δελτίο μόνιμης διαμονής 
είναι ένα τέτοιο έγγραφο. Η άρνηση αποδοχής του δελτίου μόνιμης διαμονής φαίνεται ότι 
αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής των κοινοτικών κανόνων από τις 
γαλλικές αρχές.

Σχετικά με τις διαδικασίες έκδοσης θεώρησης, τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν στα μέλη 
οικογενειών των πολιτών που δεν είναι υπήκοοι κράτους μέλους κάθε διευκόλυνση 
προκειμένου να αποκτήσουν τις απαιτούμενες θεωρήσεις οι οποίες πρέπει να εκδίδονται 
ατελώς, το συντομότερο δυνατόν, και βάσει ταχείας διαδικασίας.
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Ένα σύστημα βάσει του οποίου θα απαιτούνταν 8 εβδομάδες για το κλείσιμο ραντεβού 
φαίνεται ότι αντιβαίνει στην υποχρέωση των κρατών μελών να χορηγούν στους αιτούντες 
κάθε διευκόλυνση για να αποκτούν τις θεωρήσεις, να τις εκδίδουν το συντομότερο δυνατόν 
και βάσει ταχείας διαδικασίας.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 9 Δεκεμβρίου 2010.

Στις 30 Απριλίου 2010, η Επιτροπή συναντήθηκε με τις Αρχές της Γαλλίας σε διμερή βάση 
για να συζητήσει την γενικότερη μεταφορά και εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ από τη 
Γαλλία.

Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή έθεσε, σε γενικές γραμμές, το ζήτημα των καθυστερήσεων που
αντιμετώπισαν ορισμένοι πολίτες της ΕΕ μέλη οικογενειών από τρίτες χώρες όταν υπέβαλαν
αίτηση για έκδοση θεώρησης διαβατηρίου. Οι γαλλικές αρχές εξήγησαν ότι αυτή η κατηγορία
μελών οικογένειας έχει άμεση πρόσβαση στο προξενικό γραφείο και ότι υφίσταται μια ειδική 
θυρίδα για αυτά τα πρόσωπα με σκοπό να εξασφαλισθεί η ταχεία εξέταση των αιτήσεων για 
έκδοση θεώρησης. Οι γαλλικές αρχές θα εξακριβώσουν τις οδηγίες που έχουν δοθεί προς τα 
προξενικά γραφεία και τις πρεσβείες με σκοπό να αποφευχθούν καθυστερήσεις.

Στις 19 Μαρτίου 2010, η Επιτροπή ενέκρινε μια απόφαση που θεσπίζει εγχειρίδιο για την 
εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των χορηγηθεισών θεωρήσεων1. Το εν
λόγω εγχειρίδιο προορίζεται για τα προξενικά γραφεία των κρατών μελών που εφαρμόζουν
την κοινή πολιτική στον τομέα των θεωρήσεων και περιέχει επιχειρησιακές οδηγίες, 
βέλτιστες πρακτικές και συστάσεις όσον αφορά τον τρόπο που θα εφαρμόζονται οι κανόνες 
για την εξέταση των αιτήσεων θεώρησης από τις αρχές. Περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο το οποίο
είναι αφιερωμένο στους πολίτες της ΕΕ και τα μέλη των οικογενειών τους και το οποίο
αποτελεί μια πραγματική βελτίωση στον εν λόγω τομέα, όπου υφίστανται ορισμένα από τα 
πλέον μόνιμα προβλήματα μη συνεπούς εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με 
την ελεύθερη διακίνηση των προσώπων. 

                                               
1 COM (2010) 1620 τελικό.


