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Θέμα: Αναφορά 1094/2011, του M. A., βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
ισχυρισμούς περί παραβίασης της οδηγίας 2004/38/ΕΚ από την Ιρλανδία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η κόρη του υπέβαλε αίτηση χορήγησης θεώρησης στο ιρλανδικό 
προξενείο της Ζιμπάμπουε προκειμένου να μεταβεί στον πατέρα της στην Ιρλανδία. Αρχικά, 
η αίτηση θεώρησης απορρίφθηκε λόγω έλλειψης δικαιολογητικών εγγράφων. Στη συνέχεια, η 
αίτηση έγινε αποδεκτή και καταβλήθηκε τέλος ύψους 15 δολαρίων ΗΠΑ για την αποστολή 
του φακέλου στη Νότια Αφρική. Η υπηρεσία μετανάστευσης του Δουβλίνου (INIS) ζήτησε 
από τον αναφέροντα μια σειρά συμπληρωματικών εγγράφων, καθώς και αποδεικτικό 
διεύθυνσης κατοικίας προς επιβεβαίωση. Παρότι ο αναφέρων προσκόμισε όλα τα έγγραφα 
που του ζητήθηκαν, η κόρη του δεν έχει λάβει ακόμα τη θεώρηση. Ο αναφέρων θεωρεί ότι η 
Ιρλανδία παραβιάζει κατάφωρα τις διατάξεις της οδηγίας 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Ιανουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

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

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει όσον αφορά την αίτηση 
έκδοσης ιρλανδικής θεώρησης εισόδου της κόρης του στο Ιρλανδικό προξενείο στη 
Ζιμπάμπουε, καθώς και για τις καθυστερήσεις στη διαδικασία.
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Το άρθρο 21 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει 
ότι κάθε πολίτης 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 
σχετικοί 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 στο έδαφος των κρατών μελών.

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας, τα κράτη μέλη μπορούν, όταν 
πολίτης της ΕΕ ασκεί το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στην επικράτειά 
τους, να απαιτήσουν από το μέλος της οικογενείας που είναι υπήκοος τρίτου κράτους μέλους 
να διαθέτει θεώρηση εισόδου. Όπως επιβεβαιώνει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο1, αυτά τα 
μέλη της οικογενείας δεν έχουν μόνο το δικαίωμα να εισέρχονται στην επικράτεια του 
κράτους μέλους αλλά και να αποκτήσουν θεώρηση εισόδου για τον συγκεκριμένο σκοπό. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν κάθε διευκόλυνση σε αυτά τα πρόσωπα ώστε να αποκτήσουν 
τις απαραίτητες θεωρήσεις οι οποίες πρέπει να εκδοθούν ατελώς το συντομότερο δυνατό και 
βάσει ταχείας διαδικασίας.

Το δικαίωμα απόκτησης θεώρησης εισόδου δεν είναι, ωστόσο, άνευ όρων: βάσει του δικαίου 
της ΕΕ, δίνεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να απαγορεύουν σε μέλη της οικογενείας 
πολίτη της ΕΕ να εισέρχονται στην επικράτειά τους εάν τίθενται σε κίνδυνο η δημόσια τάξη, 
η δημόσια ασφάλεια ή η δημόσια υγεία υπό την έννοια του κεφαλαίου VI της οδηγίας 
2004/38/ΕΚ ή σε περίπτωση κατάχρησης δικαιώματος ή απάτης, όπως σε περίπτωση 
εικονικού γάμου.

Η Επιτροπή έλαβε επίσης καταγγελία απευθείας από τον αναφέροντα. Απάντησε στις 12 
Ιανουαρίου 2012, παρέχοντας την ανωτέρω ανάλυση της νομοθεσίας της ΕΕ και σημείωσε 
ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της, ενώ η οδηγία έχει μεταφερθεί 
σωστά στο ιρλανδικό δίκαιο, δεν διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξουν μεμονωμένες 
περιπτώσεις εσφαλμένης εφαρμογής των εθνικών κανόνων/κανόνων της ΕΕ από τις εθνικές 
αρχές.

Συμπέρασμα

Ο αναφέρων ενημέρωσε την Επιτροπή στις 28 Φεβρουαρίου 2012 ότι τελικά χορηγήθηκε η 
θεώρηση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει την περάτωση της υπόθεσης. 

                                               
1 Βλ. μεταξύ άλλων, την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 31ης Ιανουαρίου 

2006 στην υπόθεση C-503/03 Επιτροπή κατά Ισπανίας (Συλλ. 2006, σελ. I-1097)


