
CM\907468EL.doc PE492.722v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

27.6.2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0923/2011 της O.D., λιθουανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ στο Γιβραλτάρ

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα διαθέτει λιθουανική ιθαγένεια και ο σύζυγός της ουκρανική. Και οι δύο έχουν 
λάβει άδεια διαμονής που εκδόθηκε από τις αρχές στο Γιβραλτάρ. Η λιθουανική πρεσβεία την 
ενημέρωσε ότι ο σύζυγός της χρειάζεται θεώρηση για να διαμένει στη Λιθουανία. Ωστόσο, η 
αναφέρουσα θεωρεί ότι ο σύζυγός της δεν είναι υποχρεωμένος να υποβάλει αίτηση 
χορήγησης θεώρησης για τη Λιθουανία βάσει της οδηγίας 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. Η αναφέρουσα ζητεί 
διευκρινίσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Δεκεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιουνίου 2012

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 
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 
εν λόγω περιορισμοί και προϋποθέσεις περιλαμβάνονται στην οδηγία 2004/38/ΕΚ1

                                               
1 Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 
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Όπως προβλέπεται στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της οδηγίας, η εν λόγω οδηγία ισχύει μόνο 
για τους πολίτες της ΕΕ οι οποίοι μεταβαίνουν ή διαμένουν σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο 
του οποίου είναι υπήκοοι, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους που τους συνοδεύουν ή 
πηγαίνουν να τους συναντήσουν. 

Οι πολίτες της ΕΕ που διαμένουν στο κράτος μέλος του οποίου είναι υπήκοοι δεν μπορούν να 
επωφεληθούν από τα δικαιώματα που χορηγούνται σε πολίτες της ΕΕ που άσκησαν το 
παραπάνω δικαίωμα και μετακινήθηκαν σε άλλο κράτος μέλος. Ωστόσο, το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης επεξέτεινε την εν λόγω ευνοϊκή μεταχείριση και στους πολίτες της ΕΕ 
που επιστρέφουν στο κράτος μέλος καταγωγής τους μετά από άσκηση του δικαιώματός τους 
και τη διαμονή τους σε άλλο κράτος μέλος++1.
Άρα, την περίπτωση της αναφερούσας καλύπτει νόμος της ΕΕ για το δικαίωμα κυκλοφορίας 
και ελεύθερης διαμονής στην επικράτεια της Ένωσης (η αναφέρουσα σκοπεύει να επιστρέψει 
στο μέλος κράτος καταγωγής της αφού άσκησε το δικαίωμά της και διέμεινε σε ένα άλλο 
μέλος κράτος).

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 
απαιτήσουν από το μέλος της οικογένειας που είναι υπήκοος τρίτης χώρας να διαθέτει 
θεώρηση εισόδου. 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 συντομότερο δυνατόν και βάσει ταχείας διαδικασίας.

Όπως επιβεβαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο2, τα μέλη αυτά της οικογένειας έχουν 
όχι μόνο το δικαίωμα εισόδου στο έδαφος του κράτους μέλους αλλά και το δικαίωμα να 
αποκτήσουν θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτό. 

Επίσης, το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας ορίζει ότι η κατοχή ισχύοντος δελτίου 
διαμονής προβλεπόμενου στο άρθρο 10 της οδηγίας, απαλλάσσει από την υποχρέωση 
θεώρησης τα μέλη της οικογένειας πολίτη της ΕΕ που δεν είναι υπήκοοι κράτους μέλους και 
τα οποία συνοδεύουν ή μεταβαίνουν ώστε να συναντήσουν πολίτη της ΕΕ σε κράτος μέλος 
άλλο από εκείνο του οποίου είναι υπήκοος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχει η 
αναφέρουσα, ο σύζυγός της κατέχει το προβλεπόμενο από το άρθρο 10 της οδηγίας δελτίο 
διαμονής μέλους της οικογενείας πολίτη της ΕΕ, το οποίο εξέδωσαν οι αρχές του Γιβραλτάρ. 
Εάν αυτό επιβεβαιωθεί, το άρθρο 5 παράγραφος 2 απαιτεί από τις λιθουανικές αρχές να 
επιτρέψουν την είσοδο στη Λιθουανία χωρίς θεώρηση στα μέλη οικογένειας πολίτη της ΕΕ 
που δεν είναι υπήκοοι μέλους κράτους και τα οποία κατέχουν δελτίο διαμονής ως μέλη 
οικογένειας πολίτη της ΕΕ, όπου ο πολίτης της ΕΕ έχει λιθουανική υπηκοότητα και έχει 
ασκήσει το δικαίωμά του/της για ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ΕΕ.

                                                                                                                                                  
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 
Απριλίου 2004, σ. 77

1 Αποφάσεις του Δικαστηρίου της 7ης Ιουλίου 1992 στην υπόθεση C-370/90 Singh (Συλλογή 1992, 
σ. I-4265) και της 11ης Δεκεμβρίου 2007 στην υπόθεση C-291/05 Eind (Συλλογή 2007, σ. I-
10719) 

2 Βλ., μεταξύ άλλων, απόφαση του Δικαστηρίου της 31ης Ιανουαρίου 2006 στην υπόθεση C-503/03 
Επιτροπή κατά Ισπανίας (Συλλογή 2006, σ. I-1097)
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Προκειμένου να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, η Λιθουανία 
προγραμμάτισε την έγκριση νομοθετικής πρότασης ώστε να τροποποιηθεί ο Νόμος περί του 
νομικού καθεστώτος των αλλοδαπών ΙΧ-2206 της 29ης Απριλίου 2004, όπως τροποποιήθηκε 
στις 22 Ιουλίου 2009 με τον Νόμο ΧΙ-392, ο οποίος μεταφέρει εξ ολοκλήρου στην εθνική 
νομοθεσία τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 της νομοθεσίας. Το σχέδιο νόμου 
πρόκειται να συζητηθεί στο εθνικό κοινοβούλιο κατά την συνεδρίαση της άνοιξης 2012 και 
να τεθεί σε ισχύ 2 έως 3 μήνες μετά την έγκρισή του (δηλαδή τον Αύγουστο ή τον 
Σεπτέμβριο του 2012).

Συμπέρασμα

Εάν επιβεβαιωθεί ότι ο σύζυγος της αναφέρουσας κατέχει δελτίο διαμονής μέλους 
οικογένειας πολίτη της ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας, που έχουν εκδώσει οι 
αρχές του Γιβραλτάρ, οι λιθουανικές αρχές πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 της 
οδηγίας να επιτρέψουν την είσοδό του στη Λιθουανία χωρίς θεώρηση, καθώς είναι μέλος 
οικογένειας που διαθέτει δελτίο διαμονής ως μέλος οικογένειας πολίτη της ΕΕ, όπου ο 
πολίτης της ΕΕ έχει λιθουανική υπηκοότητα και έχει ασκήσει τα δικαιώματά της για 
ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ΕΕ. 

Σε αυτήν την περίπτωση, η πλέον αποτελεσματική βοήθεια για την αναφέρουσα είναι να 
απευθυνθεί στο δίκτυο SOLVIT. Το SOLVIT είναι ένα ηλεκτρονικό δίκτυο επίλυσης 
προβλημάτων, στο πλαίσιο του οποίου τα κράτη μέλη της ΕΕ συνεργάζονται για την επίλυση 
προβλημάτων που προκύπτουν από την πλημμελή εφαρμογή της νομοθεσίας της εσωτερικής 
αγοράς από τις δημόσιες αρχές. Aναλαμβάνει να παρέχει δωρεάν λύσεις εντός προθεσμίας 
δέκα εβδομάδων1.

Εάν δεν δοθεί λύση στο πρόβλημα, ή εάν η αναφέρουσα θεωρήσει την προτεινόμενη λύση μη 
αποδεκτή, καλείται να ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να συνεχιστεί η εξέταση 
της υπόθεσης. 

Ίσως είναι προς το συμφέρον της αναφέρουσας να χρησιμοποιήσει τα ένδικα μέσα που 
διατίθενται σε εθνικό επίπεδο τα οποία, κατά κανόνα, επιτρέπουν στους αναφέροντες να 
διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους πιο άμεσα και προσωπικά. Σε περίπτωση που η 
αναφέρουσα υπέστη ζημία, μόνο τα εθνικά δικαστήρια είναι αρμόδια για την αποκατάσταση 
προκληθεισών ζημιών.  Επιπλέον, καθώς υπάρχει χρονικός περιορισμός όσον αφορά τη 
χρήση των εθνικών ένδικων μέσων, ενδέχεται η αναφέρουσα να χάσει το δικαίωμα χρήσης 
αυτών, εκτός εάν το κάνει σύντομα.

                                               
1 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SOLVIT επισκεφθείτε τον ιστότοπο 
http://ec.europa.eu/solvit.


