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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την έκθεση 2010 για την ιθαγένεια της ΕΕ: άρση των εμποδίων στα 
δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ
(2011/2182(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις διαβουλεύσεις της 
Επιτροπής Αναφορών,

– έχοντας υπόψη το δικαίωμα αναφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 227 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη το Δεύτερο Μέρος της ΣΛΕΕ, με τίτλο Απαγόρευση των διακρίσεων και 
ιθαγένεια της Ένωσης, καθώς και τον Τίτλο V του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 10 και 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Οκτωβρίου 2010 με τίτλο 
«Έκθεση 2010 για την ιθαγένεια της ΕΕ. Άρση των εμποδίων στα δικαιώματα των 
πολιτών της ΕΕ» (COM(2010)0603),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Οκτωβρίου 2010 με τίτλο «Προς 
μια Πράξη για την ενιαία αγορά - Για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό 
βαθμό ανταγωνιστικότητας» (COM(2010)0608),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 του Συμβουλίου περί της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εργαζομένων στο εσωτερικό της Κοινότητος1,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των 
οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των 
κρατών μελών2 (εφεξής «οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία»),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την αναγνώριση των επαγγελματικών
προσόντων3 (εφεξής «οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα»),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τον καθορισμό της διαδικασίας 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλειας4,

                                               
1 ΕΕ L 257 της 19.10.1968, σ. 2. 
2 ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77.
3 ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22.
4 ΕΕ L 284 της 30.10.2009, σ. 1.
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– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Απριλίου 2009 σχετικά με προβλήματα και 
προοπτικές που αφορούν την ευρωπαϊκή ιθαγένεια1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών και τις γνωμοδοτήσεις της 
Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
(A7-0000/2011),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της Ένωσης έχουν, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα να 
κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, το 
δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και στις δημοτικές εκλογές του κράτους μέλους διαμονής τους, το δικαίωμα λήψης 
προξενικής προστασίας από τις διπλωματικές και προξενικές αρχές άλλου κράτους 
μέλους σε τρίτες χώρες και το δικαίωμα να αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
δικαίωμα να προσφεύγουν στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, καθώς και το δικαίωμα να 
απευθύνονται στα θεσμικά και στα συμβουλευτικά όργανα της Ένωσης σε μία από τις 
γλώσσες των Συνθηκών2·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας βελτίωσε την έννοια της ιθαγένειας 
της ΕΕ και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, επτά χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας για την 
ελεύθερη κυκλοφορία, εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμη πολλά προβλήματα όσον 
αφορά την εφαρμογή της· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες καταγγελίες αφορούν 
το δικαίωμα εισόδου, το δικαίωμα διαμονής για περισσότερους από τρεις μήνες, την ισχύ 
των αδειών διαμονής, τη διατήρηση του δικαιώματος διαμονής και του δικαιώματος 
μόνιμης κατοικίας και τα δικαιώματα των μελών της οικογένειας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί πολίτες υπερεκτιμούν το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για 
την ελεύθερη κυκλοφορία, ιδίως όταν επιζητούν δικαιώματα για μέλη της οικογένειας που 
είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, και δυσκολεύονται να κατανοήσουν γιατί η οδηγία δεν 
ισχύει όταν κατοικούν στο δικό τους κράτος μέλος, μια προφανής ανωμαλία της οδηγίας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της ΕΕ που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και υποβάλλουν αίτηση για ορισμένες παροχές κοινωνικής ασφάλισης 
υποχρεούνται να υποστούν τον λεγόμενο «έλεγχο του δικαιώματος διαμονής», από τον 
οποίον απορρέουν πρόσθετες υποχρεώσεις για τους πολίτες που δεν είναι υπήκοοι του 
Ηνωμένου Βασιλείου·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζήτημα της απέλασης ατόμων Ρομά από τη Γαλλία το 2010 
προκάλεσε πολλές συζητήσεις όχι μόνο όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά και 
όσον αφορά το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και τις διακρίσεις λόγω ιθαγένειας 
και φυλετικής και εθνοτικής καταγωγής·

                                               
1 ΕΕ C 137E της 27.5.2010, σ. 14.
2 Άρθρο 20, παράγραφος 2, της ΣΛΕΕ.
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Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά κράτη μέλη αποφάσισαν να θεσπίσουν ή να συνεχίσουν 
να εφαρμόζουν μεταβατικές ρυθμίσεις οι οποίες περιορίζουν την πρόσβαση ρουμάνων και 
βουλγάρων πολιτών στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτά 
δύνανται να οδηγήσουν σε εκμετάλλευση των εργαζομένων, παράνομη εργασία και 
αδυναμία πρόσβασης σε παροχές κοινωνικής ασφάλισης·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ζευγάρια ιδίου φύλου αντιμετωπίζουν πολυάριθμα 
προβλήματα κατά την κυκλοφορία τους μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ λόγω της έλλειψης 
αμοιβαίας αναγνώρισης του καθεστώτος των σχέσεων συμβίωσης μεταξύ ατόμων του 
ιδίου φύλου σε ολόκληρη την ΕΕ·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλος αριθμός αναφορών αποκάλυψε προβλήματα στον τομέα 
της πρόσβασης σε παροχές κοινωνικής ασφάλισης, κυρίως έλλειψη συνεργασίας εκ 
μέρους των εθνικών αρχών, εσφαλμένη εφαρμογή της αρχής του συνυπολογισμού, 
αδυναμία ορθής πληροφόρησης για τους ισχύοντες κανόνες ή περίπλοκες διοικητικές 
διαδικασίες διεκπεραίωσης των υποθέσεων·

Ι. έχοντας υπόψη τα προβλήματα που συνδέονται με την εσφαλμένη εφαρμογή της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 
(αντισταθμιστικά μέτρα, αιτήσεις για συμπληρωματικά έγγραφα, μη τεκμηριωμένες 
αρνητικές αποφάσεις του κράτους μέλους υποδοχής, αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην 
επεξεργασία των αιτήσεων, συστηματική επιβολή ειδικών εξετάσεων γλώσσας), τα οποία 
παρεμποδίζουν σημαντικά την άσκηση των δικαιωμάτων των πολιτών σε όλη την ΕΕ·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υποβλήθηκαν πολλές καταγγελίες για διακρίσεις λόγω ιθαγένειας 
από αναφέροντες εις βάρος της γερμανικής Υπηρεσίας Κοινωνικής Μέριμνας Παίδων και 
Νέων (Jugendamt), η οποία –σύμφωνα με τις υποβληθείσες αναφορές– κάνει διακρίσεις 
εις βάρος μη γερμανών συζύγων σε μεικτούς γάμους·

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση 2010 για την ιθαγένεια της ΕΕ, η οποία 
επιδιώκει την άρση των εμποδίων στα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, και για τις 
προτάσεις που περιέχονται σε αυτήν· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για την ταχύτερη 
δυνατή υποβολή και έγκριση των νομοθετικών και μη νομοθετικών μέτρων που 
προβλέπονται στην έκθεση, ώστε να διασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται πλήρως στην πράξη 
τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ και ότι τα κράτη μέλη θα άρουν τα εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν οι πολίτες κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους·

2. σημειώνει ότι, παρόλο που το δικαίωμα αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
προβλέπεται ρητώς στις Συνθήκες, δεν είναι ευρέως γνωστό ούτε ασκείται σε επαρκή 
βαθμό, και ζητεί ως εκ τούτου καλύτερη ενημέρωση των πολιτών για το δικαίωμα 
υποβολής αναφοράς, συγκεκριμένα μέσω των γραφείων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στα κράτη μέλη·

3. εκτιμά ότι η πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την 1η Απριλίου 
2012, συνιστά το πρώτο εργαλείο διεθνικής συμμετοχικής δημοκρατίας και αναμένεται να 
δώσει στους πολίτες τη δυνατότητα να συμμετέχουν πιο ενεργά στον καθορισμό των 
πολιτικών και της νομοθεσίας της Ευρώπης· ζητεί την αποτελεσματική εφαρμογή του 
κανονισμού σχετικά με την πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών και, συγκεκριμένα, ζητεί 
από τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ να μεριμνήσουν ενεργά για την 
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ενημέρωση των πολιτών σχετικά με το νέο αυτό μέσο·

4. καλεί την Επιτροπή, όταν ετοιμάζει την ετήσια έκθεσή της σχετικά με την εφαρμογή του 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, να εστιάζει όχι μόνο στην εφαρμογή του 
Χάρτη, αλλά και σε όλα τα άρθρα των Συνθηκών της ΕΕ που σχετίζονται με τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει στην έκθεση αυτή 
περισσότερο λεπτομερείς πληροφορίες για τα θέματα που της γνωστοποιούν οι πολίτες, 
για τον τρόπο με τον οποίο τα διευθετεί και για τα συγκεκριμένα μέτρα συνέχειας που 
λαμβάνει·

5. καλεί όλα τα θεσμικά όργανα, οργανισμούς, γραφεία και υπηρεσίες της Ένωσης να 
διασφαλίσουν το δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα που προβλέπεται στον κανονισμό 
1049/20011, ένα σημαντικό δικαίωμα που διαθέτουν οι πολίτες της ΕΕ, μεριμνώντας για 
τη βελτίωση της διαφάνειας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε έγγραφα και πληροφορίες 
και την ενίσχυση της φιλικότητάς τους προς τον χρήστη, ώστε να μπορούν οι πολίτες να 
συμμετέχουν πιο ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

6. αναγνωρίζει το δικαίωμα στην ενημέρωση ως ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατίας, εκτιμά 
όμως ότι θα μπορούσε να παρέχεται από την Επιτροπή μεγαλύτερη πρόσβαση σε 
πληροφορίες για έρευνες και φακέλους παραβάσεων χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο ο 
σκοπός των ερευνών και ότι τυχόν υπέρτερο δημόσιο συμφέρον μπορεί κάλλιστα να 
δικαιολογήσει την πρόσβαση στους εν λόγω φακέλους, ιδίως δε σε περιπτώσεις στις 
οποίες ενδέχεται να τίθενται σε κίνδυνο θεμελιώδη δικαιώματα, η ανθρώπινη υγεία και η 
προστασία του περιβάλλοντος από μη αναστρέψιμες βλάβες·

7. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για την ορθή μεταφορά και εφαρμογή της οδηγίας για 
την ελεύθερη κυκλοφορία από τα κράτη μέλη, αξιοποιώντας πλήρως την εξουσία που 
διαθέτει για την κίνηση διαδικασιών επί παραβάσει· καλεί τα κράτη μέλη να άρουν τα 
υφιστάμενα νομικά και πρακτικά εμπόδια που δυσχεραίνουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
των πολιτών και να μην θεσπίζουν πολύπλοκες, αδικαιολόγητες διοικητικές διαδικασίες 
που εμποδίζουν την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος· καλεί ακόμη την Επιτροπή να 
επιταχύνει τις προσπάθειές της στον τομέα της ευαισθητοποίησης των πολιτών όσον 
αφορά το δικαίωμά τους να κυκλοφορούν ελεύθερα και να λαμβάνουν συνδρομή κατά 
την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος, σε περίπτωση στέρησης ή περιορισμού του 
δικαιώματος αυτού·

8. καλεί τα κράτη μέλη που αποφάσισαν να θεσπίσουν ή να συνεχίσουν να εφαρμόζουν 
μεταβατικές ρυθμίσεις οι οποίες περιορίζουν την πρόσβαση ρουμάνων και βουλγάρων 
πολιτών στις αγορές εργασίας τους2 να επανεξετάσουν τις αποφάσεις τους μέχρι το τέλος 
του 2011·

                                               

1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2001 
για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, 
ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.

2 Βλέπε, μεταξύ άλλων, αναφορές 0810/2011 και 0900/2011.
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9. επαναλαμβάνει τις παλαιότερες εκκλήσεις του προς τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία όλων των πολιτών της ΕΕ και των οικογενειών τους, χωρίς 
διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού ή ιθαγένειας1· επαναλαμβάνει την έκκλησή 
του προς τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν πλήρως τα δικαιώματα που παρέχονται βάσει του 
άρθρου 2 και του άρθρου 3 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ όχι μόνο σε ετεροφυλόφιλους 
συζύγους, αλλά και στον σύντροφο με σχέση καταχωρισμένης συμβίωσης, στο πρόσωπο 
που ζει υπό τη στέγη του πολίτη της Ένωσης ή στον σύντροφο με τον οποίον ο πολίτης 
της ΕΕ έχει δεόντως αποδεδειγμένη, σταθερή σχέση, συμπεριλαμβανομένων ζευγαριών 
ομοφυλόφιλων, βάσει των αρχών της αμοιβαίας αναγνώρισης, της ισότητας, της 
απαγόρευσης των διακρίσεων, της αξιοπρέπειας, και του σεβασμού της ιδιωτικής και 
οικογενειακής ζωής· ως προς αυτό, καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για την αυστηρή 
εφαρμογή της οδηγίας, βασιζόμενη στις αναλύσεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται 
στην έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να 
παρακολουθεί τα ζητήματα αυτά·

10. καλεί την Επιτροπή να είναι περισσότερο προσεκτική και να απαντά με μεγαλύτερη 
ακρίβεια στις αναφορές που έχει λάβει σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση ληξιαρχικών 
πράξεων και τις επιπτώσεις τους2 και επισημαίνει, ως εκ τούτου, τη σημασία της 
πραγματοποίησης όσο το δυνατόν ταχύτερης προόδου προς την κατεύθυνση της 
αμοιβαίας αναγνώρισης των γάμων μεταξύ ομοφυλόφιλων και των αναγνωρισμένων 
σχέσεων συμβίωσης μεταξύ ομοφυλόφιλων και ετεροφυλόφιλων σε ολόκληρη την ΕΕ και 
της καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού ή είδους σχέσης 
(σύμφωνο καταχωρισμένης συμβίωσης ή γάμος)· καλεί περαιτέρω την Επιτροπή να 
υποβάλει κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις ως θέμα επείγοντος χαρακτήρα·

11. επισημαίνει το γεγονός ότι οι μαζικές απελάσεις συνιστούν παραβίαση της οδηγίας για 
την ελεύθερη κυκλοφορία, και ότι δεν συνάδουν με τις βασικές αξίες και αρχές στις 
οποίες στηρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση· υπενθυμίζει ότι, δυνάμει της οδηγίας για την 
ελεύθερη κυκλοφορία, είναι δυνατή η επιβολή περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία 
και διαμονή για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας αποκλειστικά και μόνο 
βάσει ατομικών συμπεριφορών, χωρίς καμία διάκριση για λόγους εθνοτικής ή εθνικής 
καταγωγής, και ότι η έλλειψη οικονομικών πόρων δεν μπορεί να δικαιολογεί την 
αυτόματη απέλαση πολιτών της ΕΕ (αιτιολογική σκέψη 16, άρθρο 14)·

12. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να καταργήσουν πολιτικές που εισάγουν άμεσες ή έμμεσες 
διακρίσεις κατά των Ρομά και λοιπών μειονοτικών ομάδων για λόγους φυλής και 
εθνότητας και τα καλεί επίσης να σταματήσουν τις διώξεις, τις βίαιες απομακρύνσεις και 
τις απελάσεις· καλεί όλα τα κράτη μέλη και την ΕΕ να προωθήσουν με κοινή τους ευθύνη 
την ένταξη των Ρομά, σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης 
Μαρτίου 2011 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ενσωμάτωση των Ρομά3 και το 
«πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020»4, και να 
προωθήσουν και να προστατεύσουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους·

13. καλεί την Επιτροπή να συνδέσει τις προτεραιότητες σε επίπεδο κοινωνικής ένταξης με 

                                               
1 Βλέπε, μεταξύ άλλων, αναφορές 0155/2011 και 0381/2011.
2 Βλέπε, μεταξύ άλλων, αναφορά 0632/2008.
3 P7_TA(2011)0092.
4 COM(2011)0173.
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σαφή δέσμη στόχων μεταξύ των οποίων θα περιλαμβάνεται η προστασία των πολιτών 
από διακρίσεις σε όλους τους τομείς της ζωής και η προαγωγή του κοινωνικού διαλόγου 
μεταξύ των πληθυσμών Ρομά και των υπόλοιπων πολιτών με γνώμονα την καταπολέμηση 
του ρατσισμού και της ξενοφοβίας· καλεί την Επιτροπή, ως θεματοφύλακα των 
Συνθηκών, να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και την επιβολή 
των κατάλληλων κυρώσεων σε περιπτώσεις διάπραξης ρατσιστικών εγκλημάτων1·

14. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή από τα κράτη μέλη των 
κανονισμών περί συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, δίδοντας έμφαση 
στις νέες πτυχές που θεσπίζουν οι κανονισμοί 883/2004 και 987/2009, οι οποίοι τέθηκαν 
σε ισχύ την 1η Μαΐου 2010·

15. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι πολλοί αναφέροντες κλήθηκαν από τις 
αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου να υποστούν «έλεγχο του δικαιώματος διαμονής» 
προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε κοινωνικές κατοικίες ή άλλες παροχές, όπως 
το επίδομα αιτούντος εργασία2· εφιστά ιδιαιτέρως την προσοχή στο γεγονός ότι η 
απαίτηση αυτή συνιστά έμμεση διάκριση λόγω ιθαγένειας και αντιβαίνει στο άρθρο 4 του 
κανονισμού 883/2004· ενθαρρύνει το Ηνωμένο Βασίλειο να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία 
του με το δίκαιο της ΕΕ·

16. ζητεί μετ’ επιτάσεως από το Ηνωμένο Βασίλειο να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τη δυνατότητα χορήγησης 
επιδομάτων ασθενείας εκτός ημεδαπής σε χρήμα3 και να μην επιβάλλει τη δοκιμασία του 
με τίτλο «Past Presence Test» όταν μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλα 
αντιπροσωπευτικά στοιχεία για να εδραιωθεί ουσιαστική σχέση με το σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης του Ηνωμένου Βασιλείου·

17. εκτιμά ότι ο εκσυγχρονισμός της οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα πρέπει να 
εστιάζεται στον εξορθολογισμό των πηγών πληροφόρησης που είναι επί του παρόντος 
διαθέσιμες στους επαγγελματίες και να διασφαλίζει τον συντονισμό με τη διαδικτυακή 
πύλη «Η Ευρώπη σου»·

18. προτρέπει τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμη να συγκροτήσουν το σύστημα 
μέτρων αποζημίωσης που απαιτείται βάσει του άρθρου 10 της οδηγίας σχετικά με την 
αναγνώριση των προσόντων, στο πλαίσιο του γενικού συστήματος, καθώς το γεγονός ότι 
δεν το έχουν δημιουργήσει φαίνεται να προκαλεί διακρίσεις λόγω ιθαγένειας· εν 
προκειμένω, επισημαίνει ότι πολίτες από τα κράτη μέλη που εντάχθηκαν στην ΕΕ το 2004 
και το 2007, συγκεκριμένα επαγγελματίες από τον χώρο της υγείας (ιατροί, μαίες, 
νοσηλευτικό προσωπικό), έχουν αναφέρει ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα όσον αφορά 
την αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων ή των κεκτημένων δικαιωμάτων 
τους σε κράτη μέλη εκτός του δικού τους4· 

19. υπενθυμίζει ότι μία από τις παλαιότερες εκκρεμείς αναφορές αφορά τη διακριτική 
μεταχείριση την οποία υφίστανται σε αρκετά ιταλικά πανεπιστήμια καθηγητές ξένων 

                                               
1 Βλέπε, μεταξύ άλλων, αναφορές 1351/2008, 0945/2010 και 1300/2010.
2 Βλέπε, μεταξύ άλλων, αναφορές 0401/2009 και 1119/2009.
3 Υπόθεση C-299/05 της 18ης Οκτωβρίου 2007 και, πιο πρόσφατα, υπόθεση C-503/09 της 21ης Ιουλίου 2011.
4 Βλέπε, μεταξύ άλλων, αναφορά 112/2009.
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γλωσσών («lettori»)1· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω τη λεγόμενη 
«μεταρρύθμιση Gelmini», η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2010· καλεί τις 
ιταλικές αρχές και τα εμπλεκόμενα πανεπιστήμια να επιλύσουν επειγόντως το θέμα·

20. υπενθυμίζει ότι στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/20032 προβλέπεται η αρχή σύμφωνα με 
την οποία τα παιδιά πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν σχέσεις με αμφότερους 
τους γονείς τους σε περίπτωση διαζυγίου, ακόμη και αν ζουν σε διαφορετικά κράτη μέλη· 
τονίζει ότι, παρότι η θέσπιση και εφαρμογή ουσιωδών κανόνων για τα δικαιώματα 
πρόσβασης αποτελούν επί του παρόντος θέμα των κρατών μελών, τα τελευταία οφείλουν 
να σέβονται τη νομοθεσία της Ένωσης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, και 
συγκεκριμένα τις διατάξεις της Συνθήκης που αφορούν την ελευθερία όλων των πολιτών 
της ΕΕ να ταξιδεύουν και να διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος3·

21. εφιστά εκ νέου την προσοχή στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της ΕΕ οι 
οποίοι αποφάσισαν να ασκήσουν το δικαίωμα της εγκατάστασης δυνάμει του άρθρου 49 
ΣΛΕΕ και αγόρασαν με νόμιμο τρόπο ακίνητα στην Ισπανία, τα οποία στη συνέχεια 
κρίθηκαν παράνομα χωρίς να ακολουθηθεί η δέουσα διαδικασία και χωρίς να δοθεί 
προσήκουσα αποζημίωση· ζητεί από τις ισπανικές αρχές να επανεξετάσουν λεπτομερώς 
τον τρόπο εφαρμογής του νόμου για τις παράκτιες περιοχές (Ley de Costas) προκειμένου 
να μην επιτραπεί να θιγούν τα δικαιώματα των ιδιοκτητών ακινήτων·

22. υπενθυμίζει τη βασική προτεραιότητα της Επιτροπής Αναφορών: εξεύρεση λύσης στα 
χρόνια προβλήματα που καταγράφονται σε χώρες όπως η Ισπανία, η Κύπρος και η 
Βουλγαρία όσον αφορά τα ακίνητα· επισημαίνει ότι πολίτες της ΕΕ, τόσο υπήκοοι όσο 
και μη υπήκοοι των χωρών μελών, αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα με συναλλαγές 
για ακίνητα και με τραπεζικές εγγυήσεις και την παραβίαση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, με 
αποτέλεσμα να κλονιστεί η εμπιστοσύνη στη διασυνοριακή αγορά ακινήτων και να 
επιδεινωθούν τα οικονομικά προβλήματα της Ευρώπης· βάσει των συμπερασμάτων στα 
οποία κατέληξαν μέλη της Επιτροπής Αναφορών και διάφοροι εμπειρογνώμονες στον 
τομέα της νομοθεσίας που διέπει τα ακίνητα, ζητεί να επεκταθούν οι αρχές της ΕΕ περί 
προστασίας καταναλωτών και ελεύθερης κυκλοφορίας ώστε να καλύπτεται και η 
ιδιοκτησία ακινήτων, και επαναλαμβάνει την έκκλησή του να γίνεται πλήρως σεβαστό το 
δικαίωμα σε νόμιμη απόκτηση ιδιοκτησίας·

23. εκτιμά ότι η εδραίωση της ενιαίας διαδικτυακής πύλης πληροφόρησης των πολιτών «Η 
Ευρώπη σου» είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους πολίτες που αναζητούν συμβουλές ή 
αποκατάσταση· αναγνωρίζει ότι τα δίκτυα επίλυσης προβλημάτων που έχει θεσπίσει η 
Επιτροπή συνεισφέρουν καθοριστικά στη διευθέτηση των καταγγελιών περί 
δυσλειτουργιών της εσωτερικής αγοράς· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει πιο δραστήρια 
τις εν λόγω ηλεκτρονικές και προσβάσιμες υπηρεσίες μεριμνώντας για τη συμμετοχή των 
υπηρεσιών συνδρομής και επίλυσης προβλημάτων που ήδη υπάρχουν σε επίπεδο ΕΕ·

24. προτρέπει την Επιτροπή να συνεργαστεί με την Επιτροπή Αναφορών για τη σύνταξη νέας 

                                               
1 Βλέπε, μεταξύ άλλων, αναφορές 511/1998 και 689/1998.
2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και 
εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος καταργεί τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1347/2000, EE L 338 της 23.12.2003, σ. 1.
3 Βλέπε, μεταξύ άλλων, αναφορά 1614/2009.
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έκθεσης για την ιθαγένεια το 2013·

25. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να ανακηρύξει το 2013 
«Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών», εορτάζοντας έτσι τα 20 χρόνια μετά τη θέσπιση της έννοιας 
της «ιθαγένειας της ΕΕ» και αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα δικαιώματα 
που παρέχει η ιθαγένεια της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει την ευκαιρία για 
να ενισχύσει τις προσπάθειές της στον τομέα της προστασίας και της προαγωγής των 
δικαιωμάτων των πολιτών·

26. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα 
κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

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 που αφορούν την ευρωπαϊκής ιθαγένεια» της 20ής Μαρτίου 
20092, η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη της κοινωνίας των πολιτών και κατήρτισε 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 2008-2011, 
λαμβάνοντας κατά αυτόν τον τρόπο υπόψη τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις. 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.

                                               
1 COM(2010)0603 τελικό
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-
0204+0+DOC+XML+V0//EL.
3 Ευρωβαρόμετρο, Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης – αναλυτική έκθεση (Flash EB Σειρά #294, Οκτώβριος
2010).
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Εντούτοις, η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων είναι η λιγότερο εξελιγμένη μεταξύ των 
τεσσάρων ελευθεριών που θεσπίζονται στις Συνθήκες (ήτοι η ελεύθερη κυκλοφορία των 
εμπορευμάτων, κεφαλαίων, υπηρεσιών και προσώπων). Μολονότι έχει 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 επιδόματα 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 

                                               
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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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 
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. 

Οι κανόνες του Ηνωμένου Βασιλείου δεν αναφέρονται στο ότι πρώην εργαζόμενος που έχει 
παιδί στο σχολείο έχει δικαίωμα διαμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο δυνάμει του δικαίου της 
ΕΕ. Συνεπώς, είναι σχεδόν βέβαιο ότι η συγκεκριμένη κατηγορία ατόμων στερείται αδίκως, 
επιδομάτων, με την αιτιολογία ότι δεν έχουν δικαίωμα διαμονής. Οι κανόνες δεν αναφέρονται 
ούτε στα δικαιώματα βάσει του άρθρου 18 ΣΛΕΕ. Πρόκειται για περίπλοκο ζήτημα, αλλά 
είναι σαφές από αποφάσεις του ΕΔ ότι τα άτομα που είχαν δικαίωμα διαμονής σε κράτος 
μέλος στο παρελθόν πρέπει να τυγχάνουν ισότιμης μεταχείρισης με τους πολίτες του εν λόγω 
κράτους μέλους όσον αφορά την πρόσβαση σε παροχές.

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 υπόθεση διευθετήθηκε επιτυχώς 
κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2011.

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.

                                               
1 Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων.
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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.

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. 

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.

Αρκετές αναφορές, οι οποίες εκκρεμούν εδώ και χρόνια, αναζητούν λύση στα προβλήματα 
που σχετίζονται με την αμοιβαία αναγνώριση των γάμων και των αναγνωρισμένων σχέσεων 
συμβίωσης ομοφυλόφιλων ζευγαριών, γεγονός που συνεπάγεται διάκριση λόγω γενετήσιου 
προσανατολισμού και παραβιάζει αρκετά θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ. 

Δριμεία κριτική έχει ασκηθεί στις μαζικές απελάσεις για λόγους εθνοτικής ή εθνικής 
καταγωγής, με την έλλειψη εθνικών στρατηγικών ένταξης των Ρομά να έχει επισημανθεί ως 
μία από τις αιτίες του προβλήματος. 

Η έκθεση 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.


