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Εισαγωγή

Η Επιτροπή, από κοινού με τη Σουηδική Προεδρία, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υπέβαλε 
ένα μακρόπνοο πρόγραμμα για την προσεχή πενταετία προκειμένου να αναπτυχθεί ένας 
χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην υπηρεσία των πολιτών που 
επονομάστηκε "Πρόγραμμα της Στοκχόλμης" η δε έγκρισή του από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
έχει προγραμματιστεί για τις 10 Δεκεμβρίου 2009. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια 
των προηγουμένων πενταετών προγραμμάτων στους ίδιους τομείς πολιτικής και 
συγκεκριμένα των προγραμμάτων της Χάγης και του Τάμπερε. Ενώ το πρόγραμμα της 
Στοκχόλμης καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων, ο συγκεκριμένος σκοπός του παρόντος 
εγγράφου συνίσταται στο να εκθέσει τα θέματα εκείνα που συμπίπτουν με τις ανησυχίες που 
οι πολίτες υπέβαλαν στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου 
να εξευρεθούν λύσεις. Ούτως εχόντων των πραγμάτων, ο στόχος συνίσταται στην 
προσυπογραφή των δηλώσεων που βρίσκονται στα έγγραφα τόσο της Προεδρίας όσο και της 
Επιτροπής βάσει των οποίων ο πολίτης αποτελεί το επίκεντρο του προγράμματος και 
επιδιώκεται η διευκόλυνση της ζωής των πολιτών στο πλαίσιο μιας Ευρώπης που θα είναι 
χώρος δικαιοσύνης.

Ο αριθμός των αναφορών που ελήφθησαν επί πολλών θεμάτων που εντοπίζονται στο 
πρόγραμμα αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι εξακολουθεί να υφίσταται ευρύ χάσμα μεταξύ των 
προσδοκιών των πολιτών και της νομοθεσίας της ΕΕ. Οι αναφορές θίγουν επίσης ορισμένα 
θέματα σε σχέση με την εφαρμογή εκ μέρους των κρατών μελών της ήδη υφιστάμενης 
νομοθεσίας η οποία δεν συμβαδίζει πάντοτε με τους στόχους του κοινοτικού δικαίου1.

Πλήρης άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης διακίνησης

Στόχος της οδηγίας 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης που 
διαμένουν σε κράτος μέλος διάφορου εκείνου του οποίου είναι πολίτες και των μελών των 
οικογενειών τους να διακινούνται και να διαμένουν ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών 
είναι η επίτευξη μιας πραγματικής βελτίωσης για τους πολίτες της ΕΕ στο σύνολό τους και το 
να καταστεί η ΕΕ ένας χώρος ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης.

Η Επιτροπή Αναφορών έχει δεχθεί σημαντικό αριθμό αναφορών σχετικά με τις δυσκολίες 
που συναντούν μέλη οικογενειών από τρίτες χώρες σε σχέση με την απόκτηση των εγγράφων 
διαμονής στα κράτη μέλη όπου διαμένουν. Στο Ην. Βασίλειο ιδιαίτερα, οι αιτήσεις 
αποστέλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικώς και πρέπει να περιλαμβάνουν το διαβατήριο του 
αιτούντος. Σύμφωνα με τη μαρτυρία πολλών αναφερόντων, η εξέταση των αιτήσεων μπορεί 
να χρειαστεί ακόμη και οκτώ μήνες καθιστώντας έτσι αδύνατον για το ενδιαφερόμενο 
πρόσωπο το να ταξιδέψει, να εργασθεί ή ακόμη και να ανοίξει έναν τραπεζικό λογαριασμό. 
Ένας Ολλανδός πολίτης που διαμένει σε στο Ην. Βασίλειο ανέφερε ότι χρειάστηκαν έξι 
μήνες αναμονής για να του επιτραπεί να φέρει τον ασθενή πατέρα του μαζί του2.

Ακόμη και όταν τα μέλη οικογενειών πολιτών της ΕΕ που προέρχονται από τρίτες χώρες 
καταφέρουν να αποκτήσουν τα έγγραφα διαμονής, οι ταλαιπωρίες τους δεν τελειώνουν. Οι 
κάτοχοι κάρτας παραμονής κράτους μέλους της Ε.Ε. εξαιρούνται συγκεκριμένα από την 
υποχρέωση κατοχής άδειας εισόδου όταν ταξιδεύουν στη χώρα που εξέδωσε την άδεια 

                                               
1 Βλ. Διαβούλευση Ευρωπαίων Πολιτών, 11 Μαΐου 2009
2 Βλ. αναφορές 1442/2008, 1068/2008, 55/2009, 143/2009, 384/2009 και 422/2009
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διαμονής ή εντός της Ένωσης με τους συζύγους τους οι οποίοι είναι πολίτες της ΕΕ. Η 
επιτροπή έχει δεχθεί αναφορές σχετικά με σημαντικό αριθμό κρατών μελών που ζητούν από 
τους κατόχους εγγράφων διαμονής τα οποία έχει εκδώσει άλλο κράτος μέλος, να 
παρουσιάζουν δυσανάλογα πολλές αποδείξεις οικογενειακών ή άλλων δεσμών όταν 
υποβάλουν αίτηση για άδεια εισόδου προκειμένου να εισέλθουν στη χώρα, γεγονός που 
έρχεται σαφώς σε αντίθεση με τις προθέσεις του νομοθέτη.1

Η Επιτροπή έχει πλήρη επίγνωση των προβλημάτων και τον Ιούλιο του 2009 εξέδωσε 
κατευθυντήριες γραμμές για την επίλυση θεμάτων που έχουν εντοπισθεί ως προβληματικά σε 
σχέση με την εφαρμογή της οδηγίας. (COM(2009)313).

Προστασία των ανηλίκων

Η επιτροπή έχει ασχοληθεί με το θέμα υπό δύο πολύ διαφορετικές οπτικές γωνίες. Δέχθηκε 
πρόσφατα αναφορά την οποία συνυπογράφουν 18 άτομα που ζητούν κοινές προδιαγραφές για 
την προστασία του παιδιού σε σχέση με την κατάταξη κινηματογραφικών ταινιών και άλλου 
λογισμικού αναψυχής στο σύνολο της ΕΕ. Η αύξηση της βίας μεταξύ των νέων στη Γερμανία 
είχε ως συνέπεια την έγκριση αυστηρότερων προδιαγραφών σε σχέση με άλλα κράτη μέλη. 
Προκειμένου να αποφεύγεται η παράκαμψη των προδιαγραφών αυτών με την αγορά 
οπτικοακουστικών προϊόντων από χώρες με χαμηλότερες προδιαγραφές, ζητούν νέες –
αυστηρότερες- προδιαγραφές στο σύνολο της ΕΕ. Στόχος τους είναι α) η προστασία των 
νέων, β) ισότιμοι όροι για την αγορά, γ) εξίσωση των τιμών και δ) το να καταστούν 
δυσχερέστερες οι παράνομες αγορές.2

Το άλλο θέμα που απασχόλησε την Επιτροπή Αναφορών, το οποίο έθιξαν εκατοντάδες 
αναφερόντων και ανταποκριτών, συνιστάται στις διακρίσεις στις οποίες εικάζεται ότι 
προβαίνουν οι γερμανικές αρχές σε βάρος μη Γερμανών γονέων που έχουν διαζευχθεί από 
γερμανό σύζυγο, σε σχέση με την επακόλουθη υπό εποπτεία επαφή με τα παιδιά τους. Πολλοί 
αναφέροντες έχουν επισημάνει διαδικασίες τις οποίες συνήθως εφαρμόζει η υπηρεσία αρωγής 
των νέων (jugendamt) στο πλαίσιο των οποίων επί παραδείγματι, ο μη Γερμανός γονέας είναι 
υποχρεωμένος να συνομιλεί με το παιδί στα γερμανικά κατά τη διάρκεια των επισκέψεων υπό 
εποπτεία. Η μη συμμόρφωση έχει ως συνέπεια τη διακοπή της επίσκεψης και την 
απαγόρευση περαιτέρω επισκέψεων. Το να μην επιτρέπεται η χρήση της μητρικής γλώσσας 
θεωρείται ότι εμπεριέχει διακρίσεις και ό,τι βλάπτει τη συγκινησιακή ποιότητα της σχέσης 
γονέα-παιδιού.3 Σοβαρά ερωτήματα ετέθησαν σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού αφενός 
και των δικαιωμάτων των διαζευγμένων ή εν διαστάσει ζευγαριών αφετέρου. Διακυβεύονται 
ως εκ τούτου θεμελιώδη δικαιώματα και η Επιτροπή Αναφορών υπέβαλε απευθείας το θέμα 
στις γερμανικές αρχές.

Συμμετοχή στο δημοκρατικό βίο της Ένωσης

Δικαιώματα ψήφου: το άρθρο 19(1) της Συνθήκης ΕΚ αναφέρει ότι ο πολίτης της Ένωσης 
που διαμένει σε κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοος έχει το δικαίωμα του εκλέγειν 

                                               
1 Βλ. αναφορά 830/2006
2 Βλ. αναφορά 645/2009
3 Βλ. αναφορές 38/2006, 712/2006. 848/2006, καθώς και έγγραφο εργασίας ΡΕ418.136 σχετικά με τα 
εικαζόμενα αυθαίρετα και εμπεριέχοντα διακρίσεις μέτρα που λαμβάνουν οι υπηρεσίες αρωγής των νέων σε 
ορισμένα κράτη μέλη , ιδιαίτερα από την jugendamt στη Γερμανία 
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και εκλέγεσθαι στις δημοτικές εκλογές στο κράτος μέλος του οποίου είναι κάτοικος υπό τους 
ίδιους όρους με τους υπήκοος του εν λόγω κράτους. Η οδηγία 94/80 που προβλέπει τις 
ρυθμίσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών προβλέπει στο άρθρο 7.1 ότι οι 
ψηφοφόροι ασκούν το δικαίωμα ψήφου τις δημοτικές εκλογές στο κράτος μέλος κατοικίας 
τους στην περίπτωση που έχουν εκφράσει την επιθυμία να πράξουν τούτο.

Το 2007, η Επιτροπή Αναφορών δέχθηκε πολυάριθμα παράπονα από πολίτες της ΕΕ που 
διαμένουν σε ορισμένα τμήματα της Ισπανίας και της Μάλτας σχετικά με τη χαώδη 
οργάνωση σε σχέση με την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους.1

Όσον αφορά τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι πολίτες ζητούν κοινούς κανόνες 
σε όλα τα κράτη μέλη σχετικά με το δικαίωμα ψήφου και τους τρόπους εφαρμογής του.2

Η Επιτροπή Αναφορών είναι υπεύθυνη για τις σχέσεις με τον Διαμεσολαβητή που ενεργεί ως 
θεματοφύλακας της διαφάνειας σε σχέση με τις επαφές του πολίτη με τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα.

Οι τρόποι εφαρμογής της Πρωτοβουλίας για τον Πολίτη βάσει της Συνθήκης της 
Λισαβόνας δεν έχουν ακόμη εκπονηθεί. Η Επιτροπή Αναφορών τόνισε εκ νέου τη σημασία 
της πρωτοβουλίας αυτής ως ένα νέο δημοκρατικό εργαλείο που θα επιτρέψει στους πολίτες
να συμμετέχουν άμεσα στη διαμόρφωση των πολιτικών της ΕΕ και επαναλαμβάνει την 
έκκληση της να της ανατεθούν καθήκοντα ελέγχου σε σχέση με την εφαρμογή της 
πρωτοβουλίας, εξασφαλίζοντας ότι οι προτάσεις εκ μέρους των πολιτών θα λαμβάνονται 
υπόψη στις συνεδριάσεις της. Προκειμένου να τονισθεί περισσότερο η έμφαση που δίνεται 
στον πολίτη στο πλαίσιο του Προγράμματος της Στοκχόλμης, θα έπρεπε να καταστεί σαφής 
πολιτικός στόχος το να μπορούν οι πολίτες να επωφεληθούν του νέου αυτού δικαιώματος 
χωρίς καθυστέρηση. Ως εκ τούτου, υπό την επιφύλαξη του αποτελέσματος του δεύτερου 
δημοψηφίσματος στην Ιρλανδία, ζητείται από την Επιτροπή αμέσως μετά, να υποβάλει μια 
Πράσινη Βίβλο σχετικά με την Πρωτοβουλία για τους Ευρωπαίους Πολίτες.

Αμοιβαία αναγνώριση

Η επιτροπή έχει δεχθεί πολλές αναφορές για τα ζευγάρια ιδίου φύλου που έχουν υπογράψει 
αστική σύμβαση συμβίωσης, π.χ. στο Ηνωμένο Βασίλειο ενώ κατοικούσαν στη Γαλλία, η 
οποία δεν αναγνωρίζει το καθεστώς τους. Το κύριο αντικείμενο ανησυχίας ήταν οι 
φορολογικές επιπλοκές δεδομένου ότι θεωρούνται μόνοι. Στο μεταξύ η Γαλλία βρίσκεται σε 
φάση αλλαγής της νομοθεσίας προκειμένου να αναγνωρίζονται οι αστικές συμβάσεις 
συμβίωσης άλλων κρατών μελών ως ισοδύναμες με το PACS (αστικό σύμφωνο 
αλληλεγγύης). Το γεγονός ότι η Πολωνία δεν αναγνωρίζει τη συμβίωση ατόμων του ιδίου 
φύλου απετέλεσε επίσης αντικείμενο πολλών αναφορών.3

Τα προβλήματα που συναντούν οι διασυνοριακές οικογένειας προκειμένου να επιλύσουν 
υποθέσεις κληρονομιάς και ιδιοκτησίας σε περίπτωση θανάτου ή χωρισμού αφορούν όλο και 
                                               
1 Βλ. αναφορές 0491/2007, 0492/2007 κα 0797/2008
2 Βλ. αναφορά 268/2009
3 Βλ. αναφορά 829/2008. Η ΕΚ παρήγγειλε μια μελέτη που υπεβλήθη  τον Οκτώβριο του 2008,  η οποία αναλύει 
την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση σε όλα τα κράτη μέλη και τις πρακτικές  
επιπτώσεις της εφαρμογής της.
http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/study_ms_legislation_country_reports_en.pdf
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περισσότερους πολίτες της Ένωσης. Πρόκειται για έναν τομέα στον οποίον πρέπει να δοθούν 
λύσεις προκειμένου να δημιουργηθούν ισότιμοι όροι σε όλη την ΕΕ.

Το θέμα της μεταφοράς των κοινωνικών δικαιωμάτων (συντάξεις, επιδόματα αναπηρίας) 
επισημαίνεται συχνά στην Επιτροπή Αναφορών. Οι πολίτες συναντούν συχνά προβλήματα με 
την καταβολή των συντάξεων σε άλλα κράτη μέλη σε σχέση με το κράτος όπου θεμελίωσαν 
τα δικαιώματα αυτά. Παρομοίως, τα άτομα που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα σε διάφορα κράτη μέλη, ενίοτε αμφισβητούν τους συντελεστές μετατροπής από 
τη μια χώρα στην άλλη. Οι πολίτες που απέκτησαν δικαιώματα για σύνταξη αναπηρίας πριν 
από το 1992 -όταν τέθηκε σε ισχύ η αμοιβαία αναγνώριση- και που στη συνέχεια 
εγκαταστάθηκαν σε άλλο κράτος μέλος, αντιμετώπισαν προβλήματα με το κράτος μέλος 
οποίο αρχικά θεμελίωσαν το δικαίωμα προκειμένου το κράτος αυτό να εξακολουθήσει να 
τηρεί τη δέσμευσή του.1

Πολιτική θεώρησης εισόδου (βίζα)

Ενώ η συμφωνία του Σένγκεν προβλέπει μια κοινή πολιτική για τις βραχείας διάρκειας 
θεωρήσεις εισόδου, από τον υψηλό αριθμό αναφορών που ελήφθησαν σε σχέση με το θέμα 
αυτό φαίνεται ότι η εφαρμογή είναι άνιση και εξαρτάται από την αυθαίρετη βούληση των 
υπαλλήλων που εργάζονται στα προξενεία και τα αεροδρόμια. Οι ιστορίες που προκύπτουν 
από τις αναφορές σε σχέση με την έλλειψη πληροφόρησης, τα έξοδα που αντιμετώπισαν τα 
ενδιαφερόμενα άτομα, τις αιτήσεις που απεδείχθη σαν χωρίς εξήγηση, τους εγγυητές που δεν 
ελήφθησαν υπόψη (πολίτες της Ε.. που προσκαλούν πολίτη τρίτης χώρας και εγγυώνται για 
την διαμονή του), της κράτησης και της απέλασης σε αντίθεση με τους κανόνες, αποτελούν 
κραυγαλέα μαρτυρία για την ανάγκη συνέπειας και σαφήνειας σε σχέση με την πολιτική της 
ΕΕ στον τομέα αυτό και την εφαρμογή της.2

Τα μέλη οικογενειών από τρίτες χώρες που διακινούνται μαζί με έναν πολίτη της ΕΕ ή 
επιθυμούν να κατοικήσουν μαζί του σε μια χώρα της οποίας αυτός δεν είναι υπήκοος, έχουν 
δικαίωμα θεώρησης εισόδου. Οι θεωρήσεις αυτές θα έπρεπε να τους χορηγούνται σύντομα, 
δωρεάν και με ελάχιστες αποδείξεις ταυτότητας και οικογενειακών δεσμών. Οι αναφορές που 
ελήφθησαν δείχνουν στην πράξη μια εικόνα μεγάλων καθυστερήσεων και αδικαιολόγητων 
απαιτήσεων για υποβολή εγγράφων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Το έγγραφο αυτό συνοψίζει μερικά σημαντικά θέματα που υπεβλήθησαν στην Επιτροπή 
Αναφορών από τους πολίτες επί θεμάτων που προτίθεται να αντιμετωπίσει το Πρόγραμμα της 
Στοκχόλμης. Επουδενί αποτελεί ενδελεχή μελέτη. Πολλά από τα προβλήματα που 
παρουσιάζονται στην επιτροπή είναι αποτέλεσμα πλημμελούς ή μηδενικής εφαρμογής εκ 
μέρους του κράτους μέλους. Οι πολίτες θεωρούν ότι θίγονται τα δικαιώματά τους και 
προσβλέπουν στην ΕΕ για την αποκατάσταση των δικαιωμάτων αυτών. Είναι μια ευκαιρία να 
αποδειχθεί η προστιθέμενη αξία που μπορεί να προσφέρει η ΕΕ στους πολίτες.

Η Επιτροπή Αναφορών υποστηρίζει ως εκ τούτου πλήρως τους στόχους που περιλαμβάνει το 
Πρόγραμμα της Στοκχόλμης και καλεί την Επιτροπή να τους μετατρέψει σε νομοθετικές 

                                               
1 Βλ. αναφορά 876/2008
2 Βλ. αναφορές 624/2009, 951/2009, 979/2009, κλπ
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προτάσεις και άλλες δέουσες ενέργειες βασιζόμενες στις απόψεις που εκτίθενται στο 
ψήφισμα του Κοινοβουλίου.

Η Επιτροπή Αναφορών καλεί επιπλέον τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη και ορθή 
εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και πλήρη διαφάνεια στην επικοινωνία τους με 
τους πολίτες.

Ιδιαίτερα

 όσον αφορά την ελεύθερη διακίνηση μελών οικογενειών πολιτών της ΕΕ από τρίτη 
χώρα, που ασκούν τα δικαιώματα που τους παρέχει η Συνθήκη σε κράτη μέλη των 
οποίων δεν είναι υπήκοοι. Φαίνεται ότι σε πολλά κράτη μέλη οι επιπτώσεις της
οδηγίας 2004/38/ΕΚ δεν είναι πλήρως κατανοητές, όπως το γεγονός ότι τα μέλη
οικογενειών πολιτών της ΕΕ που ασκούν τα δικαιώματα τα οποία παρέχει η Συνθήκη
σε σχέση με την ελεύθερη διακίνηση πρέπει να έχουν την ίδια μεταχείριση. Επιπλέον, 
οι σχετικές διατάξεις πρέπει να είναι εύκολα κατανοητές στους αιτούντες, η δε 
διαχείριση τους να είναι αποτελεσματικότερη·

 όσον αφορά την προστασία των ανηλίκων από την πορνογραφία και τη βία στα μέσα 
ενημέρωσης, με τη δημιουργία σαφώς προσδιορισμένων νομικών και ρυθμιστικών 
παραμέτρων που θα εφαρμόζονται από τις αρμόδιες αρχές τους το σύνολο της ΕΕ·

 Όσον αφορά την ίση μεταχείριση των γονέων και τα δικαιώματα του παιδιού, 
ανεξαρτήτως εθνικότητας, να επιτρέπεται στους γονείς να χρησιμοποιούν τη μητρική 
τους γλώσσα κατά την άσκηση των δικαιωμάτων επίσκεψής τους στο παιδί,
προλαμβάνοντας κάθε μορφή διακρίσεων στο πλαίσιο αυτό·

 και ευέλικτες και διαφανείς διαδικασίες για τους πολίτες της Ε.Ε. να εγγράφονται 
στους εκλογικούς καταλόγους για τις δημοτικές εκλογές σε άλλο κράτος μέλος όπου 
διαμένουν, εναρμονισμένα κριτήρια σε σχέση με την άσκηση του εκλογικού 
δικαιώματος στο σύνολο της ΕΕ για την ψήφο στις βουλευτικές εκλογές της ΕΕ·

 συμβατά νομικά πλαίσια για το γάμο, τις καταχωρημένες συμβιώσεις
(περιλαμβανομένων εκείνων ατόμων του ιδίου φύλου) και της βίας, θήκες 
προκειμένου να διευκολύνεται η αντιμετώπιση υποθέσεων σε σχέση με την 
κληρονομιά και την ιδιοκτησία στις περιπτώσεις διασυνοριακών οικογενειών·

 τήρηση των δεσμεύσεων σε σχέση με τις κοινωνικές παροχές και τις συντάξεις στο 
σύνολο της ΕΕ και περισσότερη πρόοδος στις αμοιβαίες συμφωνίες μεταξύ των 
κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη των πολιτών της ΕΕ 
που δεν βρίσκονται σε συντάξιμη ηλικία και που διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος·

 κοινό πλαίσιο πολιτικής για τις θεωρήσεις εισόδου βραχείας διάρκειας, συνοδευόμενο 
από συνεπή διαφανή εφαρμογή εκ μέρους των κρατών μελών.


