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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0482/2011, του S.I., μαλτεζικής ιθαγένειας, σχετικά με απόρριψη 
από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου μιας αίτησης για τη χορήγηση 
θεώρησης που υποβλήθηκε από υπήκοο τρίτης χώρας και σύζυγο πολίτη της 
ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αίτηση για χορήγηση θεώρησης σε νιγηριανό σύζυγο πολίτη της Μάλτας απορρίφθηκε, 
ενώ τη δικαιούταν δυνάμει της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, και παρά το αποδεικτικό στοιχείο του 
αεροπορικού εισιτηρίου επιστροφής καθώς και του ποσού ύψους 1.000 λιρών στερλινών για 
την κάλυψη των δαπανών του για παραμονή μίας εβδομάδας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Σεπτεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012

Η αναφορά
Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την άρνηση των αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου να 
χορηγήσουν θεώρηση εισόδου στο νιγηριανό γαμπρό του, ο οποίος ήθελε να ταξιδέψει στο 
Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με τα μέλη της οικογένειάς του που είναι υπήκοοι της ΕΕ. Η 
απόφαση των αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου στηρίζεται στο γεγονός ότι το εν λόγω άτομο 
δεν διέθετε επαρκείς πόρους για την παραμονή του και ότι υπήρχε ο κίνδυνος να μην 
επιστρέψει στη Μάλτα.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής
Το άρθρο 21 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει 



PE485.959v01-00 2/2 CM\896401EL.doc

EL

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 των όρων που 
προβλέπονται στις Συνθήκες και των διατάξεων που θεσπίζονται για την εφαρμογή τους.  Οι 
συναφείς περιορισμοί και προϋποθέσεις περιλαμβάνονται στην οδηγία 2004/38/EΚ1.

Όπως ορίζει το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας, τα κράτη μέλη μπορούν, όταν πολίτης 
της ΕΕ ασκεί το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στην επικράτειά της, να 
ζητήσουν από το μέλος της οικογένειας που είναι υπήκοος τρίτης χώρας να διαθέτει θεώρηση 
εισόδου. 

Όπως επιβεβαιώνεται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης2, αυτά τα μέλη 
οικογενείας έχουν όχι απλώς το δικαίωμα εισόδου στην επικράτεια του κράτους μέλους αλλά 
επίσης το δικαίωμα να αποκτούν θεώρηση εισόδου προς τούτο. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
παρέχουν στα εν λόγω πρόσωπα πάσα διευκόλυνση για να αποκτούν τις απαραίτητες 
θεωρήσεις, οι οποίες πρέπει να εκδίδονται, ατελώς, το ταχύτερο δυνατόν και βάσει ταχείας 
διαδικασίας.

Καθώς το εν λόγω δικαίωμα στηρίζεται στους οικογενειακούς δεσμούς και μόνο, το κράτος 
μέλος υποδοχής δύναται να απαιτήσει από τα μέλη των οικογενειών που υποβάλλουν αίτηση 
για θεώρηση εισόδου να προσκομίσουν το έγκυρο διαβατήριό τους καθώς και απόδειξη των
σχετικών οικογενειακών δεσμών. Δεν μπορεί να ζητηθεί κανένα άλλο έγγραφο, όπως 
απόδειξη καταλύματος, επαρκείς πόροι, γραπτή πρόσκληση ή εισιτήριο επιστροφής.

Ωστόσο, το δικαίωμα εξασφάλισης θεώρησης δεν είναι άνευ όρων, καθώς το δίκαιο της ΕΕ 
επιτρέπει στα κράτη μέλη να απαγορεύουν στα μέλη της οικογένειας πολίτη της ΕΕ να 
εισέρχονται στην επικράτειά τους εάν συνιστούν κίνδυνο ως προς τις απαιτήσεις της 
δημόσιας τάξης, της δημόσιας ασφάλειας ή της δημόσιας υγείας υπό την έννοια του 
κεφαλαίου VI της οδηγίας. 

Στις 4 Απριλίου 2011, η Επιτροπή έλαβε άλλη μία αναφορά, απευθείας από την οικογένεια 
του αναφέροντα,  στην οποία απάντησε στις 30 Μαΐου 2011. Στην απάντησή της, η Επιτροπή 
παρέχει την ως άνω ανάλυση για το δίκαιο της ΕΕ και συστήνει στους καταγγέλλοντες να 
απευθυνθούν στο SOLVIT το οποίο μπορεί να προσφέρει την κατάλληλη βοήθεια σε αυτό το 
στάδιο. Η Επιτροπή προτείνει επίσης ότι σε περίπτωση που δεν λυθεί το πρόβλημα από το 
SOLVIT ή σε περίπτωση που η αναφέρουσα θεωρήσει ότι η προτεινόμενη λύση είναι μη 
αποδεκτή, έχει το δικαίωμα να υποβάλει επίσημη καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Καθώς η Επιτροπή δεν έλαβε απάντηση από την αναφέρουσα, η υπόθεση έκλεισε στις 
7 Οκτωβρίου 2011.

Συμπέρασμα
Η Επιτροπή παρείχε μια νομική ανάλυση στον αναφέροντα και πρότεινε τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο επίλυσης του προβλήματος.

                                               
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 30ης Απριλίου 2004, σελ. 77.

2 Βλέπε μεταξύ άλλων την απόφαση του Δικαστηρίου της 31ης Ιανουαρίου 2006 στην υπόθεση C-
503/03 Επιτροπή κατά της Ισπανίας (Συλλογή 2006, σ. I-1097).


