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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1068/2008 της κ. Florencia Guillen, μεξικανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με δυσκολίες λόγω υπερβολικής διάρκειας της εξέτασης της αίτησής 
της για άδεια παραμονής αορίστου χρόνου στο Ηνωμένο Βασίλειο, μολονότι 
είναι παντρεμένη με υπήκοο ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, μεξικανή υπήκοος που κατοικεί στο Ηνωμένο Βασίλειο με τον έλληνα 
σύζυγό της, επικρίνει το διάστημα που απαιτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών του 
Ηνωμένο Βασίλειο για να εξετάσει την αίτησή της για χορήγηση άδειας παραμονής αορίστου 
χρόνου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με την αναφέρουσα, για διάστημα μεγαλύτερο των 
οκτώ μηνών δεν μπορούσε να ταξιδέψει και αναγκάστηκε να αρνηθεί δύο υποτροφίες από το 
Βρετανικό Συμβούλιο και το περιοδικό AN, καθώς δεν είχε καμία ένδειξη σχετικά με το πότε 
θα της επιστρέφονταν τα ταξιδιωτικά της έγγραφα. Η αναφέρουσα θεωρεί ότι υπήρξε θύμα 
διάκρισης λόγω του ότι είναι μεξικανή και ότι είναι παντρεμένη με υπήκοο της ΕΕ που δεν 
είναι Βρετανός. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Δεκεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 1 Σεπτεμβρίου 2009.

Η αναφέρουσα, μεξικανή υπήκοος που κατοικεί στο Ηνωμένο Βασίλειο με τον έλληνα 
σύζυγό της, καταγγέλλει ότι οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου δεν έχουν αποφασίσει 
σχετικά με την αίτησή του για κάρτα διαμονής εντός της προθεσμίας που έχει επιβληθεί από 
το κοινοτικό δίκαιο και ότι έχουν κρατήσει το διαβατήριό του για οκτώ μήνες.
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Το άρθρο 18 της Συνθήκης ΕΚ 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 στην παρούσα συνθήκη και στις 
διατάξεις που θεσπίζονται για την εφαρμογή της. Οι αντίστοιχοι περιορισμοί και 
προϋποθέσεις προβλέπονται 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. 

Το δικαίωμα διαμονής μελών οικογενειών που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών αποδεικνύεται με 
την έκδοση εγγράφου που λέγεται «Κάρτα διαμονής μέλους οικογένειας ενός πολίτη της 
Ένωσης» σε διάστημα λιγότερο των έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 της οδηγίας.

Προκειμένου να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις της οδηγίας 2004/38/EΚ, το Ηνωμένο 
Βασίλειο έθεσε σε ισχύ τους Κανονισμούς Περί Μετανάστευσης (Ευρωπαϊκός Οικονομικός 
Χώρος) 2006. 

Ο κανονισμός 17 των κανονισμών του 2006 μεταφέρει ορθά το άρθρο 10 της οδηγίας 
προβλέποντας ότι ο υπουργός άμα τη λήψει μιας αίτησης, θα εκδίδει άμεσα στον αιτούντα 
ένα πιστοποιητικό αίτησης κάρτας διαμονής και η κάρτα διαμονής θα εκδίδεται το αργότερο 
εντός έξι μηνών μετά την ημερομηνία κατά την οποία ελήφθησαν η αίτηση και τα έγγραφα.

Σχετικά με τα ταξιδιωτικά έγγραφα που παρακρατούνται, τα κράτη μέλη δικαιούνται να 
ελέγχουν ότι τα ταξιδιωτικά έγγραφα είναι αυθεντικά· ωστόσο, η διοικητική πρακτική 
παρακράτησης των αυθεντικών ταξιδιωτικών εγγράφων έως ότου ληφθεί η απόφαση σχετικά 
με την αίτηση κάρτας διαμονής συνιστά αδικαιολόγητο εμπόδιο στο δικαίωμα των πολιτών 
της ΕΕ και των μελών των οικογενειών τους να κινούνται και να διαμένουν ελεύθερα και 
αντιβαίνει στην οδηγία 2004/38/EΚ, καθώς τα εν λόγω ταξιδιωτικά έγγραφα απαιτούνται 
σύμφωνα με τα άρθρα 4, παράγραφος 1, και 5, παράγραφος 1, προκειμένου να ασκήσουν το 
κοινοτικό δικαίωμα να κινούνται και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια άλλου κράτους 
μέλους.

Το αίτημα της αναφέρουσας έχει επίσης καταχωριστεί ως επίσημη καταγγελία και η 
Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου για την υπόθεση αυτή.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Νοεμβρίου 2011 
(ΑΝΑΘ.)

Οι αναφέροντες, πολίτες της ΕΕ και τα μέλη των οικογενειών τους, κατήγγειλαν ότι οι αρχές 
του Ηνωμένου Βασιλείου παρέλειψαν να εκδώσουν απόφαση επί των αιτήσεών τους για 
χορήγηση εγγράφων διαμονής βάσει της οδηγίας 2004/38/ΕΚ1 εντός της προθεσμίας που 
επιβάλλει το δίκαιο της ΕΕ. 

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 

                                               
1 Οδηγία 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, ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77. 
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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 
συναφείς περιορισμοί και προϋποθέσεις περιλαμβάνονται στην οδηγία 2004/38/ΕΚ.

Η οδηγία 2004/38/ΕΚ προβλέπει τις εξής προθεσμίες για την έκδοση εγγράφων διαμονής:

- βεβαίωση εγγραφής (για πολίτες της ΕΕ) – χορηγείται αμέσως (άρθρο 8, παράγραφος 2)

- δελτίο διαμονής (μέλη της οικογένειας που δεν είναι υπήκοοι της ΕΕ) – χορηγείται εντός 
εξαμήνου (άρθρο 10, παράγραφος 1)

- έγγραφο που πιστοποιεί τη μόνιμη διαμονή (για πολίτες της ΕΕ) – εκδίδεται το συντομότερο 
δυνατόν (άρθρο 19, παράγραφος 1)

- δελτίο μόνιμης διαμονής (μέλη της οικογένειας που δεν είναι υπήκοοι της ΕΕ) – χορηγείται 
εντός εξαμήνου (άρθρο 20, παράγραφος 1)

Χάριν συμμόρφωσης με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, το Ηνωμένο Βασίλειο έθεσε 
σε ισχύ τους Κανονισμούς Περί Μετανάστευσης (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος) 2006 οι 
οποίοι μεταφέρουν ορθώς τις ανωτέρω προθεσμίες της οδηγίας.

Κατόπιν της μεσολάβησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, 
το πρόβλημα των καθυστερήσεων φαίνεται να έχει τελικώς επιλυθεί.

Αφού είχε λάβει πολλές ατομικές καταγγελίες σχετικά με τις καθυστερήσεις στη χορήγηση 
εγγράφων διαμονής του Ηνωμένου Βασιλείου, η Επιτροπή απευθύνθηκε στις αρχές του 
Ηνωμένου Βασιλείου στις 19 Μαρτίου 2009 και τους ζήτησε να την ενημερώσουν για όλα τα 
μέτρα που θα λαμβάνονταν ώστε να καταστεί δυνατή η χορήγηση των εγγράφων διαμονής 
στους αιτούντες και η εκκαθάριση των συσσωρευμένων αιτήσεων όσο το δυνατόν 
συντομότερα.

Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου παραδέχθηκαν στις 27 Μαΐου 2009 ότι οι αιτούντες έχουν 
αντιμετωπίσει καθυστερήσεις ως προς την έκδοση των σχετικών αποφάσεων και 
αναγνώρισαν τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η επιστροφή σε ικανοποιητικά επίπεδα εξυπηρέτησης, οι 
αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου έθεσαν σε εφαρμογή ένα σχέδιο το οποίο περιλάμβανε, 
μεταξύ άλλων, σημαντική αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων που ασχολούνται με τις 
ευρωπαϊκές αιτήσεις (άνω του 400%), την αξιολόγηση και αναδιάρθρωση της δέσμης μέτρων 
για την κατάρτιση του προσωπικού, τη στενότερη παρακολούθηση της απόδοσης του 
προσωπικού και της προόδου των αιτήσεων ή την διαλογή κατά την παραλαβή εισερχόμενων 
αιτήσεων.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της επιστροφής των εγγράφων στις εκκρεμείς 
υποθέσεις, οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου δημιούργησαν μια ειδική διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνική γραμμή για πελάτες οι οποίοι ζητούν την 
επιστροφή των διαβατηρίων τους προκειμένου να ταξιδέψουν εντός 10 εργάσιμων ημερών.

Μετά την επιστροφή στα επίπεδα εξυπηρέτησης σε σχέση με όλες τις πλήρεις αιτήσεις που 
υποβλήθηκαν από τις 29 Ιουλίου 2009 και μετά, η Επιτροπή παρέμεινε σε στενή επαφή και 
συνεργασία με τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου προκειμένου να διασφαλίσει και την 
εκκαθάριση των συσσωρευμένων παλαιών αιτήσεων.
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Στις 5 Οκτωβρίου 2010, οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι 
είχαν επιληφθεί των συσσωρευμένων παλαιών εκκρεμών αιτήσεων και ότι ενεργούσαν 
απολύτως εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο δίκαιο της ΕΕ.

Τον Φεβρουάριο του 2011, η Επιτροπή απέστειλε επιστολές σε 250 πολίτες της ΕΕ και στα 
μέλη των οικογενειών τους, οι οποίοι έχουν καταγγείλει τις καθυστερήσεις στην Επιτροπή, 
και τους ενημέρωσε για τις εξελίξεις. Οι επιστολές καλούσαν τους καταγγέλλοντες να 
αναφέρουν εντός τεσσάρων εβδομάδων αν θεωρούν ότι συνεχίζει να παραβιάζεται η 
νομοθεσία της ΕΕ.

Καθώς δεν έχει ληφθεί οιαδήποτε σχετική πληροφορία που θα καταδείκνυε ότι οι αρχές του 
Ηνωμένου Βασιλείου συνεχίζουν να παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του δικαίου 
της ΕΕ, όλες οι υποθέσεις περατώθηκαν τον Μάιο του 2011.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί πώς συμμορφώνονται οι αρχές του Ηνωμένου 
Βασιλείου με τις προθεσμίες και να παρεμβαίνει εάν κριθεί απαραίτητο.


