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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0169/2010 του S.S., βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με μη τήρηση 
από τις βελγικές αρχές των διατάξεων της οδηγίας 2004/38/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 
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, βρετανός υπήκοος, καταγγέλλει τον τρόπο κατά τον οποίο οι βελγικές αρχές 
εξέτασαν την αίτησή του για χορήγηση ταξιδιωτικής θεώρησης στους γονείς του, οι οποίοι 
είναι υπήκοοι Κένυας. Επισημαίνει ότι οι αρμόδιες βελγικές αρχές εσφαλμένα εξέτασαν την 
αίτηση εφαρμόζοντας τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς 
διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν), και δεν έλαβαν υπόψη 
το άρθρο 2 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
29ης Απριλίου 2004 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, που αφορά τα μέλη οικογενειών και τα δικαιώματά τους. Ο αναφέρων ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει στις βελγικές αρχές και να διασφαλίσει ότι θα 
συμμορφωθούν προς τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας της ΕΕ. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Ιουνίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 8 Οκτωβρίου 2010.
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Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (ΕΕ L 243 
της 15ης Σεπτεμβρίου 2009) θεσπίζει τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις έκδοσης 
θεωρήσεων διέλευσης από ή με πρόθεση διαμονής στην επικράτεια των κρατών μελών που 
δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ανά εξάμηνη περίοδο. 

Η οδηγία 2004/38/ΕΚ προβλέπει ότι «τα κράτη μέλη παρέχουν [στα μέλη οικογενειών που 
καλύπτονται από την οδηγία] κάθε διευκόλυνση, προκειμένου να αποκτήσουν τις 
απαιτούμενες θεωρήσεις» και, όσον αφορά τα δικαιολογητικά έγγραφα, ένα μέλος 
οικογένειας πολίτη της ΕΕ πρέπει, όταν υποβάλει αίτηση για θεώρηση, να αποδεικνύει ότι 
είναι δικαιούχος της οδηγίας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποδειχθεί ότι:

 υπάρχει πολίτης της ΕΕ από τον οποίο απορρέουν τα δικαιώματα του αιτούντος θεώρηση· 

 ο αιτών θεώρηση είναι μέλος οικογένειας πολίτη της ΕΕ (π.χ. πιστοποιητικό γάμου, 
πιστοποιητικό γέννησης, απόδειξη σχέσης εξάρτησης, δελτίο ταυτότητας (διαβατήριο) και

 ο αιτών θεώρηση συνοδεύει ή πηγαίνει να συναντήσει έναν πολίτη της ΕΕ (π.χ. απόδειξη 
ότι ο πολίτης της ΕΕ διαμένει ήδη στο κράτος μέλος υποδοχής ή επιβεβαίωση ότι ο 
πολίτης της ΕΕ θα μεταβεί στο κράτος μέλος υποδοχής).

Πρόσθετα έγγραφα σχετικά με τον σκοπό του ταξιδιού ή τα μέσα διαβίωσης μπορεί να μην 
ζητηθούν από ένα μέλος οικογένειας πολίτη της ΕΕ που καλύπτεται από την οδηγία. Αυτό 
αντικατοπτρίζεται επίσης στο ότι η συγκεκριμένη κατηγορία προσώπων δεν απαιτείται να 
συμπληρώνει ορισμένα πεδία του εντύπου της αίτησης θεώρησης. 

Όσον αφορά το περιεχόμενο της αναφοράς, η Επιτροπή εφιστά την προσοχή στο ότι η 
κατάσταση όπως περιγράφεται από τον αναφέροντα δεν είναι απολύτως σαφής: 
- εάν επρόκειτο να συναντήσει ή να ταξιδέψει με τους γονείς του στο Βέλγιο, οι γονείς του θα 
καλύπτονταν από την οδηγία και θα δικαιούνταν όλες τις διευκολύνσεις που παρέχονται στις 
περιπτώσεις αυτές, αλλά
- εάν επρόκειτο να μεταβούν οι γονείς του μόνοι τους στο Βέλγιο, δεν θα καλύπτονταν από 
την οδηγία, και θα ίσχυαν οι γενικοί κανόνες σχετικά με τους αιτούντες θεώρηση για βραχεία 
διαμονή.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Σεπτεμβρίου 2011 
(ΑΝΑΘ.).

Ο αναφέρων είναι υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου και μένει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υποθέτει 
ότι οι γονείς του εμπίπτουν στον κατάλογο των μελών της οικογένειας σύμφωνα με το άρθρο 
2 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ. Με αυτό το σκεπτικό, θεωρεί ότι το Βέλγιο θα χορηγήσει στους 
γονείς του θεώρηση εισόδου Σένγκεν για τη βελγική επικράτεια.
Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής
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 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. 
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Όπως προβλέπεται στο άρθρο 3, παράγραφος 1, της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, η οδηγία ισχύει 
μόνο 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. 

Αυτό σημαίνει ότι ο αναφέρων θα πρέπει να ταξιδέψει μαζί με τους γονείς του στο Βέλγιο 
(προκειμένου να τον «συνοδέψουν» όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 της εν λόγω οδηγίας).

Το άρθρο 2, παράγραφος 2, περιλαμβάνει μεταξύ των δικαιούχων της οδηγίας τους 
«συντηρούμενους απευθείας ανιόντες».

Στις κατευθυντήριες γραμμές της 2ας Ιουλίου 2009 σχετικά με την οδηγία 2004/38/ΕΚ 
(ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 
ΕΕ: σημείο 2.1.4) διευκρινίστηκε ότι ως αποδεικτικό στοιχείο για το καθεστώς του 
«συντηρούμενου» μέλους της οικογένειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε μέσο.

Συμπέρασμα
Με βάση τις λιγοστές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην αναφορά, φαίνεται ότι οι 
κενυάτες γονείς θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση θεώρησης στο προξενείο του Βελγίου 
αποδεικνύοντας τους οικογενειακούς τους δεσμούς, καθώς και το ότι είναι «συντηρούμενοι» 
από τον αναφέροντα του Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσης, θα πρέπει να ταξιδέψουν μαζί με τον 
υπήκοο του Ηνωμένου Βασιλείου στο Βέλγιο.


