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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1243/2011, του Joachim Hellmann, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την υποχρέωση θεώρησης στην οποία υπόκειται η ταϊλανδικής ιθαγένειας 
σύζυγός του για το ταξίδι της στο Ηνωμένο Βασίλειο

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επιθυμεί να πραγματοποιήσει με την ταϊλανδικής ιθαγένειας σύζυγό του ένα 
ταξίδι στο Ηνωμένο Βασίλειο για οικογενειακούς λόγους. Έχει διαβάσει τις πληροφορίες 
σχετικά με την υποχρέωση θεώρησης, οι οποίες φαίνονται εξαιρετικά περίπλοκες, και ζητεί 
από το Κοινοβούλιο να επιβάλει στο Ηνωμένο Βασίλειο να εφαρμόσει τη νομοθεσία της ΕΕ
προκειμένου να διευκολύνει όλους όσοι ταξιδεύουν.

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

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στο Ηνωμένο Βασίλειο όσον 
αφορά την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου για τα μέλη της οικογένειάς 
του τα οποία δεν είναι υπήκοοι της ΕΕ.

Το άρθρο 21 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την 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 
αντίστοιχοι περιορισμοί και προϋποθέσεις περιέχονται στην οδηγία 2004/38/ΕΚ σχετικά με 
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το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν 
και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια 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 δεν είναι υπήκοος κράτους μέλους της 
ΕΕ να διαθέτει θεώρηση εισόδου.

Όπως επιβεβαιώνεται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης1, αυτά τα μέλη 
οικογενείας έχουν, όχι απλώς το δικαίωμα εισόδου στην επικράτεια του κράτους μέλους αλλά 
επίσης το δικαίωμα να αποκτούν θεώρηση εισόδου προς τούτο. 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.

Επειδή αυτό το δικαίωμα απορρέει μόνον από τους οικογενειακούς δεσμούς, το κράτος μέλος 
υποδοχής μπορεί να απαιτεί από τα μέλη της οικογενείας που υποβάλλουν αίτηση για 
θεώρηση εισόδου να παρουσιάσουν το εν ισχύι διαβατήριό τους και αποδεικτικό στοιχείο του 
οικογενειακού δεσμού. Ουδέν άλλο έγγραφο, όπως είναι αποδεικτικό στοιχείο καταλύματος, 
επάρκεια πόρων, προσκλητήρια επιστολή ή εισιτήριο επιστροφής, μπορεί να ζητηθεί.
Το δικαίωμα απόκτησης θεώρησης εισόδου δεν είναι, ωστόσο, άνευ όρων, δεδομένου ότι το 
δίκαιο της ΕΕ δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να αρνηθούν την έκδοση θεώρησης 
εισόδου σε μέλος της οικογενείας πολίτη της ΕΕ που δεν είναι υπήκοος της ΕΕ σε περίπτωση 
που:

 το μέλος της οικογενείας δεν μπορεί να αποδείξει το δικαίωμά του/της βάσει της 
οδηγίας (δηλαδή να αποδείξει την ταυτότητα, τους οικογενειακούς δεσμούς, τη σχέση 
εξάρτησης ή ότι θα ταξιδέψει με τον πολίτη της ΕΕ στο κράτος μέλος υποδοχής ή ότι θα 
τον συναντήσει εκεί)·

 το μέλος της οικογενείας συνιστά κίνδυνο ως προς τις απαιτήσεις της δημόσιας τάξης, 
της δημόσιας ασφάλειας ή της δημόσιας υγείας υπό την έννοια του κεφαλαίου VI της 
οδηγίας 2004/38/ΕΚ·

 υφίσταται κατάχρηση δικαιώματος ή απάτη, όπως σε περίπτωση εικονικού γάμου 
(άρθρο 35 της οδηγίας).

Σε κάθε περίπτωση, η οδηγία προβλέπει σημαντικές διασφαλίσεις για την προστασία των 
πολιτών της ΕΕ των οποίων το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής έχει 
περιοριστεί, όπως για παράδειγμα ότι η περιοριστική απόφαση πρέπει να είναι έγγραφη, να 
εκτίθενται πλήρως οι λόγοι για τους οποίους ελήφθη και να υποδεικνύεται πότε και πού το εν 
λόγω πρόσωπο μπορεί να προσφύγει κατ’ αυτής.

Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου με σκοπό να 
διασφαλισθεί η πλήρης συμμόρφωση των κανόνων θεώρησης του ΗΒ με τη νομοθεσία της 
ΕΕ.

                                               
1 Απόφαση του Δικαστηρίου της 31ης Ιανουαρίου 2006 στην υπόθεση C-503/03 

Επιτροπή κατά Βασιλείου της Ισπανίας (Συλλ. 2006, σελ. I-1097).
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