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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1226/2011, του C.D., ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
φερόμενη παραβίαση της οδηγίας 2004/38/ΕΚ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων δηλώνει ότι η μητέρα του είναι πολίτις της Ρουμανίας που κατοικεί στη 
Δημοκρατία της Μολδαβίας και δεν διαθέτει ρουμανικό διαβατήριο ή ταυτότητα αλλά 
μολδαβικό διαβατήριο, δύναται ωστόσο να αποδείξει την ιδιότητά της ως πολίτις της 
Ρουμανίας. Καθώς θα επιθυμούσε να ταξιδέψει στο Βέλγιο, η μητέρα του αναφέροντα 
απευθύνθηκε στο κοινό κέντρο διεκπεραίωσης (CAC) των αιτήσεων θεώρησης για το Βέλγιο, 
το οποίο βρίσκεται στο Κισινάου, όπου της γνωστοποιήθηκε ότι πρέπει να ζητήσει θεώρηση 
τύπου Σένγκεν και ότι η ρουμανική της ιθαγένεια δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη, καθώς δεν 
διαθέτει ρουμανικά ταξιδιωτικά έγγραφα. Ο αναφέρων θεωρεί ότι τα δικαιώματα της μητέρας 
του έχουν παραβιαστεί, επικαλούμενος για το παρόν ζήτημα το άρθρο 5 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 2 Μαρτίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

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

Δεδομένου ότι η Μολδαβία δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν 
εφαρμόζονται σε αυτήν οι αναφερόμενες από την αναφέρουσα διατάξεις του άρθρου 5 της 
οδηγίας 2004/38/ΕΚ. Πράγματι, στο άρθρο 4, αριθ. 3 της ανωτέρω οδηγίας αναφέρεται ότι τα 
"κράτη μέλη χορηγούν στους πολίτες τους" τα προαναφερόμενα έγγραφα, ήτοι διαβατήριο ή 
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δελτίο ταυτότητος. Ο ορισμός της διατύπωσης "πολίτες τους" αφήνεται στην διακριτική 
ευχέρεια των κρατών μελών, όπως έχει διευκρινισθεί στην συνημμένη στην Συνθήκη του 
Μάαστριχτ για την Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωση αριθ. 2.

Η αναφέρουσα δηλώνει ότι διαθέτει μόνον διαβατήριο που της χορηγήθηκε από τις αρχές της 
Μολδαβίας, δηλώνει όμως επίσης "ότι είναι ρουμάνα". Εάν έχει επίσης και την ρουμανική 
ιθαγένεια, οφείλει να απευθυνθεί στις ρουμανικές αρχές προκειμένου, σύμφωνα με το 
προαναφερθέν άρθρο 4, να εφοδιασθεί με ρουμανικό διαβατήριο ή με ρουμανικό δελτίο 
ταυτότητος. Πράγματι, ανήκει στην αρμοδιότητα της Ρουμανίας να ορίσει ποιοι είναι "οι 
πολίτες της" και να τους εφοδιάσει με τα σχετικά έγγραφα όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 
της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, ήτοι διαβατήριο ή εθνικό δελτίο ταυτότητος.


