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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων προτείνει την καθιέρωση άδειας παραμονής για όσους συμβιώνουν, η οποία να 
δίνει τη δυνατότητα σε ζευγάρια που αποτελούνται από έναν πολίτη της ΕΕ και έναν πολίτη 
τρίτης χώρας να ζουν μαζί στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Οκτωβρίου 2012. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2013

Στο πλαίσιο του δικαίου της ΕΕ, οι διατάξεις που αφορούν την οικογενειακή επανένωση 
ορίζονται στην οδηγία 2003/86/ΕΚ1 σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης των 
υπηκόων τρίτων χωρών (εφεξής: οδηγία για την οικογενειακή επανένωση) και την οδηγία 
2004/38/ΕΚ2 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 (εφεξής: οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία). 
Η οδηγία για την οικογενειακή επανένωση καλύπτει αποκλειστικά τους υπηκόους τρίτων 
χωρών και τα μέλη της οικογένειας τους, και συνεπώς δεν ισχύει για πολίτες της ΕΕ που 
επιθυμούν να φέρουν σε κράτος μέλος της ΕΕ μέλη της οικογενείας τους και τους συζύγους 
τους που δεν είναι υπήκοοι της ΕΕ. Δεδομένου ότι ο αναφέρων είναι πολίτης της ΕΕ, η 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:EN:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:158:0077:0123:EN:PDF
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οδηγία για την οικογενειακή επανένωση δεν ισχύει στην περίπτωσή του.
Η οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία ισχύει μόνο για πολίτες της ΕΕ που κυκλοφορούν ή 
διαμένουν σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο του οποίου είναι υπήκοοι, και ασκούν 
επομένως το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας. Μόνο σε τέτοιες περιπτώσεις μπορούν 
πολίτες της ΕΕ να επικαλεστούν το δικαίωμα, δυνάμει της παρούσας οδηγίας, να τους 
ακολουθήσουν ή συνοδεύσουν μέλη της οικογένειας τους, όπως οι σύζυγοι τους, ανεξάρτητα 
από την εθνικότητα των εν λόγω μελών. Δεδομένου ότι ο αναφέρων είναι ιταλός πολίτης, η 
οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία δεν ισχύει στην περίπτωσή του.
Ως εκ τούτου, εναπόκειται στην εθνική νομοθεσία της Ιταλίας να θεσπίσει κανόνες για το 
δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης, τις άδειες διαμονής και τις θεωρήσεις για τους 
υπηκόους του κράτους και για υπηκόους τρίτων χωρών. Οι ιταλικές αρχές έχουν την 
αρμοδιότητα να αποφασίζουν την έγκριση ή άρνηση εισόδου στην επικράτειά τους. 
Εάν η κατάσταση του αναφέροντα ήταν διαφορετική, και είχε, για παράδειγμα ασκήσει το 
δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας δυνάμει της οδηγίας για την ελεύθερη κυκλοφορία και είχε 
μετακομίσει σε άλλο κράτος μέλος, η εκ των πραγμάτων σύντροφος του αναφέροντα θα είχε 
το δικαίωμα να της διευκολυνθεί η είσοδος και η διαμονή σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2 της οδηγίας. 
Η διαδικασία αυτή παρέχει στο σύντροφο με τον οποίο ο πολίτης της Ένωσης συνδέεται με 
σταθερή, δεόντως αποδεδειγμένη σχέση το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση 
άδειας διαμονής και υποχρεώνει το κράτος μέλος να αναλάβει εκτενή εξέταση της 
προσωπικής του κατάστασης. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος πρέπει να αιτιολογήσει 
κάθε άρνηση εισόδου ή διαμονής.  

Οι πληροφορίες που παρέχει η αναφορά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η περίπτωση του 
αναφέροντα δεν εμπίπτει στη νομοθεσία της ΕΕ, καθώς δεν καλύπτεται από την οδηγία για 
την οικογενειακή επανένωση (είναι πολίτης της ΕΕ) αλλά ούτε και από την οδηγία για την 
ελεύθερη κυκλοφορία (είναι κάτοικος του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του επομένως δεν 
ασκεί το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας). 
Ως εκ τούτου και σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, η Επιτροπή δεν διαθέτει καμία αρμοδιότητα 
παρέμβασης για λογαριασμό του αναφέροντος.


