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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0234/2011, της M. L., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
παραβίαση από την Ισπανία 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

Η αναφέρουσα, η οποία είναι παντρεμένη με έναν άνδρα ο οποίος δεν είναι υπήκοος κράτους 
μέλους, καταγγέλλει την Ισπανία ότι του ζητεί θεώρηση (βίζα) για να εισέλθει στο ισπανικό 
έδαφος. Η αναφέρουσα πιστεύει ότι η απαίτηση αυτή παραβιάζει το άρθρο 6, παράγραφος 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. Η αρχή αυτή, η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1, εξισώνει τα μέλη της 
οικογένειας που δεν είναι υπήκοοι κράτους μέλους με τους πολίτες της Ένωσης, απαιτώντας 
από τα εν λόγω άτομα μόνο να είναι κάτοχοι ισχύοντος διαβατηρίου όταν συνοδεύουν ή 
πηγαίνουν να συναντήσουν πολίτη της Ένωσης. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 31 Μαΐου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Σεπτεμβρίου 2011.

Η αναφέρουσα, η οποία είναι Ισπανίδα υπήκοος συζευγμένη με υπήκοο τρίτης χώρας, 
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ισχυρίζεται ότι το Βασίλειο της Ισπανίας παραβιάζει το άρθρο 6, παράγραφο 2 της οδηγίας 
2004/38/ΕΚ. Σύμφωνα με την αναφέρουσα, η προαναφερθείσα οδηγία δεν επιτρέπει σε κράτη 
μέλη να απαιτούν από υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι μέλη οικογενείας ενός πολίτη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διαθέτουν θεώρηση εισόδου.

Η Ισπανίδα πολίτης ερμηνεύει λανθασμένα τις διατάξεις της οδηγίας 2004/38/ΕΚ. 

Παρότι όντως αληθεύει ότι το άρθρο 6 της οδηγίας δίδει στους πολίτες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους δικαίωμα διαμονής χωρίς κανένα όρο ή 
διατύπωση για χρονικό διάστημα έως και τρεις μήνες, το άρθρο 5, παράγραφος 2 ορίζει ότι 
από μέλη οικογενείας ενός πολίτη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, τα οποία είναι υπήκοοι τρίτων 
χωρών, μπορεί να απαιτηθεί να ζητήσουν θεώρηση εισόδου δυνάμει του κανονισμού αριθ. 
539/2001 ή, ενδεχομένως, του εθνικού δικαίου. 

Η ισπανική νομοθεσία συνάδει με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, όσον αφορά το άρθρο
6 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ. 


