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1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, πολίτις Ουγγαρίας, είναι παντρεμένη με αλγερινό υπήκοο. Το ζευγάρι έχει 
υποβάλει πολλές αιτήσεις για οικογενειακή επανένωση στις αρμόδιες ουγγρικές αρχές, οι 
οποίες τις έχουν απορρίψει όλες. Η αναφέρουσα ζητεί να υπάρξει συμμόρφωση με την οδηγία 
2004/38/ΕΚ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Οκτωβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012

Η αναφέρουσα επικαλείται την οδηγία 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της 
ΕΕ και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα. 
Ωστόσο, η εν λόγω οδηγία εφαρμόζεται σε κάθε πολίτη της ΕΕ που διαμένει σε «άλλο» 
κράτος μέλος, γεγονός που δεν ισχύει στην περίπτωση ενός ούγγρου πολίτη που διαμένει 
στην Ουγγαρία. 

Επιπλέον, η οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης καλύπτει 
τους υπηκόους τρίτων χωρών και τα μέλη της οικογένειάς τους, και ως εκ τούτου δεν ισχύει 
για τους πολίτες της ΕΕ που θέλουν να συνενωθούν, στη χώρα τους, με τα μέλη της 
οικογένειάς τους που δεν είναι υπήκοοι της ΕΕ. 

Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου C-256/11 Dereci (σκέψη 58), οι οδηγίες 2003/86 



PE489.733v01-00 2/2 CM\903750EL.doc

EL

και 2004/38 δεν έχουν εφαρμογή στους πολίτες τρίτων χωρών που ζητούν να τους χορηγηθεί 
δικαίωμα διαμονής για να έλθουν, στο πλαίσιο οικογενειακής επανένωσης, να ζήσουν με 
μέλη της οικογένειάς τους που είναι μεν πολίτες της Ένωσης, αλλά δεν έχουν ασκήσει ποτέ 
το δικαίωμά τους για ελεύθερη κυκλοφορία και διαμένουν ανέκαθεν στο κράτος μέλος της 
ιθαγένειάς τους. 

Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι, σύμφωνα με την ίδια απόφαση, η επιθυμία και μόνο ενός 
πολίτη της ΕΕ να μπορούν τα μέλη της οικογένειάς του που δεν έχουν την ιθαγένεια της ΕΕ 
να διαμείνουν μαζί του, για οικονομικούς λόγους ή για να κρατήσει ενωμένη την οικογένειά 
του στην επικράτεια της Ένωσης, δεν επαρκεί για να θεωρηθεί ότι ο εν λόγω πολίτης της ΕΕ 
θα έπρεπε να ωφεληθεί από τις διατάξεις της Συνθήκης που αφορούν την ιθαγένεια της 
Ένωσης, όπως αυτές ερμηνεύονται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η αναφέρουσα δεν μπορεί να επικαλεσθεί τις διατάξεις των 
προαναφερθεισών οδηγιών, αλλά ούτε και τις διατάξεις της Συνθήκης που αφορούν την 
ιθαγένεια της Ένωσης, εφόσον η κατάσταση που περιγράφεται δεν έχει καμία σχέση με
οποιαδήποτε από τις προβλεπόμενες στο δίκαιο της Ένωσης καταστάσεις.  


