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Η «Έκθεση 2010 για την ιθαγένεια της ΕΕ. Άρση των εμποδίων στα δικαιώματα των πολιτών 
της ΕΕ1» δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2010. Με σημείο 
εκκίνησης τη σύσταση που περιέχεται στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο 
«Προβλήματα και προοπτικές της ευρωπαϊκής ιθαγένειας» της 20ής Μαρτίου 20092, η 
Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη της κοινωνίας των πολιτών και κατάρτισε έναν πίνακα 
αποτελεσμάτων σχετικά με τα σημαντικότερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι πολίτες κατά 
την άσκηση των δικαιωμάτων τους σε διασυνοριακή βάση. 

Η «Έκθεση 2010 για την ιθαγένεια της ΕΕ» είναι επίσης πιο ολοκληρωμένη από τις 
προηγούμενες του είδους της, οι οποίες κυρίως παρείχαν μια περιγραφική σύνοψη, όπως 
απαιτούσε το άρθρο 25 της ΣΛΕΕ, των σημαντικότερων εξελίξεων στα ζητήματα ιθαγένειας 
της ΕΕ κατά την υπό εξέταση τριετή περίοδο. Στην έκθεση εντοπίζονται 25 εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν οι πολίτες σε διάφορους ρόλους (ως ιδιώτες, καταναλωτές, κάτοικοι, 
σπουδαστές, τουρίστες και επαγγελματίες ή πολιτικοί παράγοντες) και προτείνει λύσεις για 
να ξεπεραστούν τα εμπόδια αυτά. 

Το παρόν σχέδιο έκθεσης εξετάζει τις δράσεις που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει 
των αναφορών που έλαβε η Επιτροπή Αναφορών κατά την περίοδο αναφοράς 2008-2010. Για 
τον σκοπό αυτόν αναλύθηκαν περισσότερες από 300 συναφείς αναφορές που έχουν ληφθεί. 

Οι αναφορές αποτελούν άμεση απόκριση από τους πολίτες σχετικά με την υλοποίηση των 
διαφόρων πολιτικών και μετρούν τον βαθμό ικανοποίησής τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Οι αναφέροντες παρίστανται σε συνεδριάσεις της επιτροπής και τους δίνεται η ευκαιρία να 
συμμετέχουν σε έναν διαφανή, άμεσο διάλογο με βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Τα τελευταία έτη, καταχωρίζονται ολοένα και περισσότερες αναφορές σχετικά με 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της ΕΕ που ασκούν το δικαίωμά τους για 
ελεύθερη κυκλοφορία. Τα στατιστικά στοιχεία που περιέχονται στις ετήσιες εκθέσεις της 
Επιτροπής Αναφορών δείχνουν ότι τα ζητήματα που άπτονται της ελεύθερης κυκλοφορίας 
αφορούν περίπου το 25% του συνολικού αριθμού των αναφορών που λαμβάνονται. 

Η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει ολοένα και μεγαλύτερη 
ουσία στην ευρωπαϊκή ιθαγένεια και τοποθετεί την ελεύθερη κυκλοφορία στο προσκήνιο, ως 
βασικό δικαίωμα που γεννά ευρύ φάσμα άλλων ουσιαστικών δικαιωμάτων. Η ελεύθερη 
κυκλοφορία είναι ένα από τα πολυτιμότερα επιτεύγματα της ΕΕ. Σύμφωνα με πρόσφατη 
έρευνα του Ευρωβαρομέτρου «το πιο οικείο δικαίωμα για τους πολίτες της ΕΕ εξακολουθεί 
να είναι το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία και εγκατάσταση», με 88% των 
ερωτηθέντων να αναγνωρίζουν αυτό το δικαίωμα3.

Εντούτοις, η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων είναι η λιγότερο εξελιγμένη μεταξύ των 
τεσσάρων ελευθεριών που θεσπίζονται στις Συνθήκες (ήτοι η ελεύθερη κυκλοφορία των 
εμπορευμάτων, των κεφαλαίων, των υπηρεσιών και των προσώπων). Μολονότι έχει 

                                               
1 COM(2010) 603 τελικό.
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-
0204&language=EL&ring=A6-2009-0182.
3 Ευρωβαρόμετρο, Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης – αναλυτική έκθεση (Flash EB Σειρά #294, Οκτώβριος 
2010).
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σημειωθεί σημαντική πρόοδος μετά την έναρξη ισχύος της «οδηγίας για την ιθαγένεια»1, 
πολυάριθμες αναφορές μαρτυρούν ότι ακόμη υπάρχουν πολλά προβλήματα σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας. 

Ορισμένα κράτη μέλη δεν αναγνωρίζουν πλήρως τα δικαιώματα των μελών οικογενειών που 
είναι υπήκοοι τρίτων χωρών. Για παράδειγμα, σύμφωνα με ορισμένες αναφορές, το Ηνωμένο 
Βασίλειο δεν επέτρεπε σε μέλη οικογενειών από χώρες εκτός της ΕΕ να εισέρχονται στη 
χώρα χωρίς θεώρηση, μολονότι διέθεταν άδεια παραμονής που είχε εκδοθεί σε άλλο κράτος 
μέλος. Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου ζητούσαν υπερβολικό αριθμό εγγράφων, 
σημείωναν υπερβολικές καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των αιτήσεων και κρατούσαν τα 
πρωτότυπα έγγραφα. Μετά από παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βάσει πολλών 
καταγγελιών και αναφορών που ελήφθησαν, έχουν ξεκινήσει κάποιες βελτιώσεις στις 
διοικητικές πρακτικές. 

Ορισμένες χώρες εξέδιδαν άδειες παραμονής περιορισμένης διάρκειας (κατά παράβαση του 
άρθρου 11, παράγραφος 1) ή παραβίαζαν την αρχή της «ίσης μεταχείρισης» (όπως 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 24), αντιμετωπίζοντας τους ευρωπαίους πολίτες που κατοικούν 
στην επικράτειά τους δυνάμει της οδηγίας λιγότερο ευνοϊκά από ό,τι τους δικούς τους 
υπηκόους.

Στη Σουηδία, οι αποφάσεις για απόρριψη της αίτησης χορήγησης άδειας παραμονής δεν 
υπόκεινται σε αναθεώρηση, γεγονός που σημαίνει ότι οι πολίτες στερούνται βασικά 
δικαιώματα προσφυγής. Οι ολλανδοί υπήκοοι που ζουν στο εξωτερικό αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες όσον αφορά την ανανέωση των ταξιδιωτικών τους εγγράφων. 

Οι πολίτες συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε σχέση με την πρόσβαση στα δικαιώματά τους 
στην κοινωνική ασφάλιση, ιδιαίτερα επειδή η συναφής νομοθεσία είναι περίπλοκη, δυσνόητη 
και ενίοτε εφαρμόζεται εσφαλμένα από τις αρμόδιες αρχές. Συχνά οι πολίτες δεν 
συμπληρώνουν τα σωστά έντυπα ή δεν προλαβαίνουν τις προθεσμίες για την υποβολή των 
απαραίτητων εγγράφων επειδή δεν έχουν λάβει την κατάλληλη πληροφόρηση ή την 
απαραίτητη καθοδήγηση πριν φύγουν από τη χώρα προέλευσής τους. 

Έχουν ληφθεί αρκετές αναφορές από πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου οι οποίοι κατοικούν 
σε άλλη χώρα της ΕΕ όσον αφορά την άρνηση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου να 
τους χορηγήσει παροχές όπως το επίδομα διαβίωσης αναπήρου, το επίδομα βοηθείας, το 
επίδομα επιμελητή αναπήρου, παρά το γεγονός ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
τις έχει κατατάξει ως εξαγώγιμες παροχές ασθενείας σε χρήμα2. 

Μια υπόθεση που παραπέμφθηκε από αναφέρουσα3 ήταν επίσης αντικείμενο αιτήματος 
έκδοσης προδικαστικής απόφασης που οδήγησε σε μια απόφαση-ορόσημο του Δικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C-503/09), η οποία εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2011. Η απόφαση 
όριζε ότι ο έλεγχος προγενέστερης παρουσίας επιβάλλεται μόνο απουσία άλλης κατάλληλης 

                                               
1 Οδηγία 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, ([2004] ΕΕ L158/77).
2 Υπόθεση C-299/05 της 18.10.2007.
3 Αναφορά 0876/2008, της Lucy Jane Marie Stewart, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με το δικαίωμά της σε 
σύνταξη αναπηρίας όταν διαμένει σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ από αυτό του οποίου είναι υπήκοος.
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σύνδεσης με το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Το Δικαστήριο έχει τονίσει με ιδιαίτερη έμφαση την έννοια της ιθαγένειας και τα δικαιώματα
που τη συνοδεύουν. Υπογράμμισε ότι δεν θα ήταν συμβατό με τα δικαιώματα που απορρέουν 
από την ιθαγένεια εάν οι πολίτες είχαν στο κράτος μέλος του οποίου είναι υπήκοοι 
μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που θα είχαν εάν δεν είχαν κάνει χρήση των 
ευκαιριών που τους παρέχουν οι Συνθήκες.

Η Επιτροπή Αναφορών έχει στηρίξει σθεναρά την εν λόγω αναφορά από το 2008 που την 
έλαβε και έχει διεξαγάγει εποικοδομητικό διάλογο με τις αρμόδιες βρετανικές αρχές και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Τον Νοέμβριο του 2009 η 
αναφέρουσα και η οικογένειά της είχαν την ευκαιρία να παραστούν σε συνεδρίαση της 
επιτροπής και να παρουσιάσουν εκτενώς την υπόθεση ενώπιον των μελών της επιτροπής και 
εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Επίσης, οι αναφέροντες έχουν περιγράψει προβλήματα που αφορούν την αναγνώριση τίτλων 
σπουδών ή προσόντων και ενίοτε την ανεπαρκή μεταφορά ή εφαρμογή της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ1.

Φαίνεται ότι ο κώδικας δεοντολογίας που καταρτίστηκε για την εφαρμογή της οδηγίας
2005/36/ΕΚ δεν είναι πολύ γνωστός ή δεν τηρείται ορθά από τις αρμόδιες αρχές. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις οι αρχές ζητούσαν από τους αιτούντες να υποβάλουν επιπλέον 
έγγραφα από αυτά που αναφέρονται στα παραρτήματα ή επέβαλλαν δυσανάλογες εξετάσεις 
γλώσσας. Σε αρκετές χώρες καταγγέλθηκαν καθυστερήσεις στη μεταφορά της οδηγίας. 
Φαρμακοποιοί με τίτλους σπουδών από άλλο κράτος μέλος κατήγγειλαν ότι τους αρνήθηκαν 
την πρόσβαση στη διαχείριση νέων φαρμακείων στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω περιοριστικής 
ερμηνείας του άρθρου 21, παράγραφος 4, της οδηγίας. 

Η πληθώρα αρμόδιων αρχών, σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο, προκαλεί σύγχυση όσον αφορά το 
ποιος είναι ο κατάλληλος οργανισμός στον οποίον θα πρέπει να απευθύνονται οι 
αναφέροντες. Αποτρεπτικοί παράγοντες επίσης μπορεί να είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες 
και η γραφειοκρατία.

Σε πολλές περιπτώσεις καταγγέλθηκαν κατάφωρες διακρίσεις λόγω ιθαγένειας σε σχέση με 
τους καθηγητές ξένων γλωσσών («lettori») στην Ιταλία, οι οποίοι εδώ και δεκαετίες μάχονται 
κατά της διακριτικής μεταχείρισης όσον αφορά τη μονιμότητα, την εξέλιξη επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας, τις συντάξεις και την κοινωνική ασφάλιση. 

Οι αναφέροντες εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα 
με αναπηρία κατά την άσκηση του δικαιώματός τους για ελεύθερη κυκλοφορία, όπως είναι η 
έλλειψη κατάλληλων εγκαταστάσεων μεταφοράς.

Προβλήματα στον τομέα του οικογενειακού δικαίου αποκαλύφθηκαν κυρίως σε σχέση με την 
επιμέλεια τέκνου σε περίπτωση διαζυγίου ή την αναγνώριση των συμφώνων ένωσης που 
έχουν καταχωρισθεί σε άλλο κράτος μέλος.

                                               
1 Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων.
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Όσον αφορά τα διασυνοριακά διαζύγια, οι αναφέροντες κατά κύριο λόγο παραπονούνται για 
το υπέρογκο κόστος που συνεπάγεται, τις χρονοβόρες διαδικασίες, την έλλειψη επαρκούς 
πληροφόρησης σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία και δικαιοδοσία. 

Τα ζητήματα φορολογίας θέτουν σημαντικά εμπόδια στην άσκηση του δικαιώματος της 
ελεύθερης κυκλοφορίας. Το ίδιο αυτοκίνητο μπορεί να φορολογείται σε διάφορες χώρες εάν 
υπάρξουν διαδοχικές αλλαγές του τόπου κατοικίας. Κατά τη μετακόμιση από τη μία χώρα 
στην άλλη, οι πολίτες καλούνται να πληρώσουν ενίοτε υπέρογκα τέλη ταξινόμησης. Η διπλή 
φορολόγηση (κληρονομιών, συντάξεων, μερισμάτων ή εισοδήματος) επίσης είναι συχνό 
πρόβλημα.

Αρκετές αναφορές περιγράφουν προβλήματα που αφορούν τη μη αναγνώριση ληξιαρχικών 
πράξεων. Οι διαδικασίες για την αναγνώριση εγγράφων μπορεί να είναι εξαιρετικά 
χρονοβόρες και να συνεπάγονται υψηλό κόστος, κυρίως για τη μετάφραση ή πιστοποίηση 
αυτών. Ορισμένοι αναφέροντες έκαναν λόγο για προβλήματα σχετικά με τη γλωσσική 
μεταφορά των ονομάτων τους σύμφωνα με την κουλτούρα της χώρας στην οποία 
μετακόμισαν. Άλλοι παραπονούνταν για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν όταν 
προσπάθησαν να εγγράψουν τα νεογέννητα τέκνα τους στα μητρώα του νέου κράτους 
κατοικίας τους. Αποκαλύφθηκε ότι οι πολωνικές αρχές αρνούνται να εκδώσουν 
πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης σε άτομα που σκοπεύουν να συνάψουν σύμφωνο 
συμβίωσης ή γάμο με άτομο του ίδιου φύλου σε, άλλο κράτος μέλος.

Έχει προταθεί η ιδέα ενός ευρωπαϊκού δελτίου ταυτότητας, που θα παρείχε πρόσβαση σε 
δικαιώματα κατοικίας, απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης. 

Έχουν αναφερθεί αρκετά προβλήματα σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν 
και του εκλέγεσθαι στις ευρωπαϊκές και δημοτικές εκλογές.

Ορισμένοι αναφέροντες, κάτοικοι Μάλτας ή Ισπανίας, δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν σε 
ευρωπαϊκές εκλογές, λόγω διοικητικών σφαλμάτων ή έλλειψης κατάλληλης ενημέρωσης. 
Άλλοι αναφέροντες παραπονούνταν ότι δεν τους επιτρέπεται να προσχωρήσουν σε πολιτικό 
κόμμα στο νέο κράτος κατοικίας τους ή ότι δεν διαθέτουν δικαίωμα ψήφου στις εθνικές 
βουλευτικές εκλογές στη χώρα όπου διαμένουν, ακόμη και μετά από 10 έτη παραμονής στην 
εν λόγω χώρα. Ορισμένοι πολίτες ανησυχούν μήπως χάσουν το δικαίωμα ψήφου στις εκλογές 
στη χώρα προέλευσής τους μετά την παρέλευση συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος στο 
εξωτερικό.

Τέλος, ο εισηγητής εστιάζει στη σημασία των άτυπων δικτύων επίλυσης προβλημάτων (Solvit, 
ιστότοπος «Η Ευρώπη σου») και μιας βελτιωμένης επικοινωνιακής πολιτικής, με στόχο να 
διασφαλιστεί ότι οι πολίτες ασκούν πλήρως τα δικαιώματά τους που περιέχονται στις 
Συνθήκες.

Αν και τα δικαιώματα των πολιτών κατοχυρώνονται σαφώς στις νομικές πράξεις της ΕΕ, δεν 
εφαρμόζονται πάντοτε στην πράξη. Για τον λόγο αυτόν, πολλοί νιώθουν απογοητευμένοι από 
το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Η Επιτροπή Αναφορών προσπαθεί να διορθώσει αυτά τα 
προβλήματα, θέτοντας τους πολίτες στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της. Αξιοποιώντας 
την πολιτική της επιρροή, έρχεται σε άμεσο διάλογο με εθνικές ή περιφερειακές αρχές στα 
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αντίστοιχα κράτη μέλη και προσπαθεί να βρει γρήγορες, εξωδικαστικές λύσεις στα ζητήματα 
που της τίθενται. Σε περιπτώσεις που διατυπώνονται ισχυρισμοί για σοβαρές παραβιάσεις του 
ευρωπαϊκού δικαίου, οι οποίες χρήζουν περαιτέρω εξέτασης από το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτροπή συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 
κίνηση διαδικασιών επί παραβάσει. Κατά συνέπεια, τα δικαιώματα των πολιτών προάγονται 
και διασφαλίζονται διαρκώς μέσω της διαδικασίας υποβολής αναφορών.


