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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1110/2011, της Silvia Hecker, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με μη 
χορήγηση από τις γερμανικές αρχές θεώρησης εισόδου στον αιγύπτιο σύζυγό 
της

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα καταγγέλλει ότι οι γερμανικές αρχές μέχρι σήμερα αρνούνται να εκδώσουν 
θεώρηση εισόδου στον αιγύπτιο σύζυγό της, με τον οποίο σύναψε γάμο στην Αίγυπτο το 
2008. Η αναφέρουσα, που θα ήθελε να κάνει χρήση της δυνατότητας επανένωσης συζύγων 
και κατ’ επέκταση εγκατάστασης στη Γερμανία για τον αιγύπτιο σύζυγό της, έχει ήδη 
διαμαρτυρηθεί στην Επιτροπή Αναφορών του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου, η 
οποία εντούτοις παρέπεμψε την προσφυγή που είχαν καταθέσει η αναφέρουσα και ο σύζυγός 
της στο διοικητικό δικαστήριο στο Βερολίνο, εφόσον το γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών 
αιτιολόγησε την άρνηση έκδοσης θεώρησης εισόδου, μεταξύ άλλων, με την ύπαρξη υποψιών 
ότι πρόκειται για εικονικό γάμο. Η αναφέρουσα, η οποία θωρεί ότι παραβιάστηκαν τα 
θεμελιώδη δικαιώματά της στην οικογένεια και στην οικογενειακή ζωή, και της οποίας η 
οικονομική κατάσταση δεν της επιτρέπει να συνεχίσει να επισκέπτεται διαρκώς την Αίγυπτο, 
ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει και να διασφαλίσει την τήρηση από τη 
Γερμανία των ισχυουσών νομικών διατάξεων της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 2 Φεβρουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Απριλίου 2012.

Η οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης καλύπτει τους 
υπηκόους τρίτων χωρών και τα μέλη της οικογενείας τους και, συνεπώς, δεν ισχύει για τους 
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πολίτες της ΕΕ που επιθυμούν να συνοδευτούν από τα μέλη της οικογενείας τους που δεν 
είναι υπήκοοι της ΕΕ. 

Η 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 ισχύει για τους πολίτες της ΕΕ που κυκλοφορούν ή διαμένουν σε κράτος μέλος άλλο 
από εκείνο του οποίου είναι υπήκοοι. Βάσει της εν λόγω οδηγίας, μόνο οι πολίτες της ΕΕ που 
ασκούν το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και κυκλοφορούν σε άλλο κράτος μέλος 
έχουν το δικαίωμα να συνοδεύονται από μέλη της οικογενείας τους, ανεξαρτήτως 
εθνικότητας.

Συμπέρασμα

Δεδομένου ότι η αναφέρουσα είναι πολίτης της ΕΕ και διαμένει στο κράτος μέλος ιθαγένειάς 
της και, κατά συνέπεια, δεν ασκεί το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας, δεν υφίσταται 
νομοθεσία της ΕΕ που να εφαρμόζεται στην περίπτωσή της. 


