
CM\784447EL.doc PE426.894v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Αναφορών

15.05.2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1442/2008, της CB, κατοίκου του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία 
συνοδεύεται από 100 υπογραφές, σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις της 
μεγάλης διάρκειας των διαδικασιών για τη χορήγηση αδειών διαμονής στο 
Ηνωμένο Βασίλειο

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται για τη διάρκεια των διαδικασιών για τη χορήγηση άδειας 
διαμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο στους/στις συζύγους πολιτών της ΕΕ και του ΕΟΧ. 
Σύμφωνα με την αναφέρουσα, χρειάστηκε να περιμένει οκτώ μήνες έως ότου λάβει άδεια 
διαμονής. Η αναφέρουσα επισημαίνει τις σημαντικές δυσκολίες που δημιουργούν οι εν λόγω 
μακροχρόνιες διαδικασίες, καθώς δεν μπορούσε να αναζητήσει εργασία ή να εγκαταλείψει το 
Ηνωμένο Βασίλειο, και τα προσωπικά της έγγραφα τα οποία συνόδευαν την αίτησή της 
παρέμεναν δεσμευμένα μέχρι να της δοθεί η άδεια διαμονής από τις βρετανικές αρχές. Η 
αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι οι βρετανικές αρχές δεν συμμορφώνονται προς την συναφή 
ευρωπαϊκή νομοθεσία και ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσει το ζήτημα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Μαρτίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 15 Μαΐου 2009.

"Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Το άρθρο 18 της Συνθήκης ΕΚ 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 της Συνθήκης και των διατάξεων που θεσπίζονται για 
την εφαρμογή της. Οι αντίστοιχοι περιορισμοί και προϋποθέσεις περιλαμβάνονται στον 
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κανονισμό 2004/38/ΕΚ1 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. 

Βάσει του άρθρου 8, παράγραφος 2 της οδηγίας, το δικαίωμα διαμονής πολιτών της ΕΕ 
αποδεικνύεται από τη βεβαίωση εγγραφής, που χορηγείται άμεσα. Βάσει του άρθρο 16, 
παράγραφος 2 της οδηγίας, το δικαίωμα μόνιμης διαμονής πολιτών της ΕΕ αποδεικνύεται 
από έγγραφο που πιστοποιεί τη μόνιμη διαμονή, το οποίο χορηγείται το δυνατόν 
συντομότερα.

Σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 1 της οδηγίας, το δικαίωμα διαμονής μελών των 
οικογενειών πολίτη της ΕΕ που δεν έχουν την ιθαγένεια κράτους μέλους αποδεικνύεται από 
έγγραφο που ονομάζεται "Δελτίο διαμονής μέλους της οικογένειας πολίτη της Ένωσης" το 
οποίο εκδίδεται τουλάχιστον έξι μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η 
βεβαίωση της υποβολής αίτησης για το δελτίο διαμονής εκδίδεται αμέσως. Βάσει του άρθρου 
20, παράγραφος 1 της οδηγίας, το δικαίωμα μόνιμης διαμονής μελών της οικογένειας πολίτη 
της ΕΕ που δεν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους αποδεικνύεται από τη χορήγηση κάρτας 
μόνιμης διαμονής εντός εξαμήνου από την υποβολή της αίτησης. 

Για να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, το Ηνωμένο Βασίλειο θέσπισε 
τους κανονισμούς περί μετανάστευσης (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος) του 2006. Οι 
κανονισμοί του 2006 μετέφεραν σωστά και πλήρως τη σχετική κοινοτική νομοθεσία στο 
εθνικό δίκαιο.

Οι καθυστερήσεις στη χορήγηση των εγγράφων για την άδεια διαμονής αντίκεινται στην 
κοινοτική νομοθεσία, όπως διαβεβαίωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το οποίο καταδίκασε την 
Ισπανία για την αποτυχία τήρησης της προθεσμίας του εξαμήνου στην υπόθεση C-157/03
Επιτροπή κατά Ισπανίας2.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοθέση3 της Υπηρεσίας Συνόρων του Ηνωμένου Βασιλείου, τον 
Μάρτιο του 2009, οι βρετανικές αρχές βρίσκονταν στη διαδικασία επεξεργασίας των 
αιτήσεων που είχαν ληφθεί ταχυδρομικά για βεβαίωση εγγραφής που είχαν ληφθεί πριν από 
τον Μάιο του 2008 και τις αιτήσεις για τη χορήγηση δελτίου διαμονής, δελτίου μόνιμης 
διαμονής και εγγράφων που θα επιβεβαιώνουν τη μόνιμη διαμονή που ελήφθησαν πριν από 
τον Φεβρουάριο του 2008.

Σε ό,τι αφορά τη δέσμευση των ταξιδιωτικών εγγράφων, και σχετικά με την κοινοτική 
νομοθεσία που αφορά τα έγγραφα που υποβάλλονται με την αίτηση για τη χορήγηση άδειας 
παραμονής, τα άρθρα 8, παράγραφος 3, στοιχείο (α), 8, παράγραφος 5, στοιχείο (α) και 10, 
παράγραφος 2, στοιχείο (α) της οδηγίας επιτρέπουν στο Ηνωμένο Βασίλειο να ζητήσει, μαζί 
με την αίτηση για το έγγραφο διαμονής, την επίδειξη ενός εγκύρου ταξιδιωτικού εγγράφου. 
Δεν προβλέπει τη δέσμευση των πρωτότυπων εγγράφων έως τη λήψη απόφασης σχετικά με 
το δελτίο/βεβαίωση άδειας διαμονής.

                                               
1 ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σελ. 77.
2 Απόφαση της 14ης Απριλίου 2005 στην υπόθεση Επιτροπή κατά Ισπανίας, Συλλ. 2005, σελ. Ι-2911.
3 http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/applyingundereuropeanlaw
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Τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να ελέγξουν εάν τα ταξιδιωτικά έγγραφα είναι αυθεντικά 
αλλά η διοικητική πρακτική δέσμευσης του πρωτότυπου ταξιδιωτικού εγγράφου έως τη λήψη 
απόφασης σχετικά με τη χορήγηση δελτίου διαμονής, θέτει αδικαιολόγητα εμπόδια στο 
δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ και των μελών της οικογενείας τους στην ελεύθερη 
κυκλοφορία και διαμονή, και αντίκειται στην οδηγία, δεδομένου ότι αυτά τα ταξιδιωτικά 
έγγραφα είναι απαραίτητα βάσει των άρθρων 4, παράγραφος 1 και 5, παράγραφος 1 της 
οδηγίας για να ασκήσει κάποιος το κοινοτικό δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής 
στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους.

Επιπλέον, έχοντας λάβει περισσότερες από 100 ατομικές καταγγελίες επί του θέματος, η 
Επιτροπή απευθύνθηκε στις βρετανικές αρχές στις 19 Μαρτίου 2009 και τους ζήτησε να 
πληροφορήσουν την Επιτροπή σχετικά με όλα τα μέτρα (νομοθετικά, διοικητικά, οργανωτικά 
και ενίσχυσης του προσωπικού), που θα ληφθούν ώστε να καταστεί δυνατή η χορήγηση των 
εγγράφων διαμονής στους αναφέροντες, η εκκαθάριση των συσσωρευμένων αιτήσεων το 
δυνατόν συντομότερα και η διασφάλιση ότι θα τηρηθούν οι δεσμεύσεις που απορρέουν από 
την οδηγία 2004/38/ΕΚ, δηλώνοντας συγχρόνως ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την 
επίτευξη των ανωτέρω.

Αναμένεται η απάντηση των βρετανικών αρχών."


