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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно:  Петиция № 0413/2019, внесена от Найъл Пикъринг, с британско 
гражданство, относно прилагането в Ирландия на Директива 
2004/38/ЕО относно свободата на движение

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от незаконосъобразното, според него, прилагане в 
Ирландия на Директива 2004/38/ЕО относно правото на гражданите на Съюза и на 
членовете на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията 
на държавите членки. Вносителят на петицията — британски гражданин, който живее в 
Турция със съпругата си виетнамка и с дъщеря си с двойно гражданство, твърди, че 
ирландските органи са отказали виза на съпругата му поради подозрения за заобикаляне 
на националните закони в областта на имиграцията. Според вносителя на петицията 
подобен отказ нарушава свободата му на движение и правото му на семеен живот.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 октомври 2019 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 20 януари 2020 г.

През май 2019 г. Комисията получи от вносителя на петицията жалба по същия въпрос и 
му изпрати отговор, като анализира жалбата му с оглед на приложимото право на ЕС. 
Вносителят на жалбата уточнява, че съпругата му е била обект на забрана за пътуване в 
Обединеното кралство поради пресрочване на разрешения престой в тази държава 
членка през 2010 г. Въз основа на информацията, предоставена на Комисията, изглежда, 
че визата не е била отказана само на тези основания. Понастоящем Комисията провежда 
диалог с ирландските органи по отношение на общия въпрос за транспонирането на 
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Директива 2004/38/ЕО1 в ирландското законодателство, както и на прилагането на 
директивата по отношение на обработването на заявления за входни визи, подадени от 
членове на семейството от страни извън ЕС в съответствие с Директива 2004/38/ЕО.

Забележки на Комисията 

По отношение на отказа на Ирландия да издаде виза поради наличието на забрана за 
влизане, наложено от друга държава членка поради предишно пресрочване на престоя в 
нарушение на имиграционните правила на последната, Комисията има следните 
забележки.

Член 21, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз гласи, че 
всеки гражданин на Съюза има право да се движи и да пребивава свободно на 
територията на държавите членки при спазване на ограниченията и условията, 
предвидени в Договорите, и на мерките, приети за тяхното осъществяване. Съответните 
ограничения и условия се съдържат в Директива 2004/38/ЕО относно правото на 
граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават 
свободно на територията на държавите членки. 

Съгласно член 5, параграф 2 от директивата държавите членки, на чиято територия 
гражданин на ЕС упражнява правото си на свободно движение и пребиваване, могат да 
изискват от члена на неговото семейство, който не е гражданин на ЕС, да има входна 
виза. Както е потвърдено от Съда на Европейския съюз2, членовете на семейството на 
гражданин на ЕС имат право не само да влизат на територията на държавата членка, но 
и да получат входна виза за тази цел. Държавите членки трябва да направят всичко 
възможно, за да улеснят тези лица при получаване на необходимите им визи, които се 
издават безплатно, в най-кратък срок и въз основа на ускорена процедура. 

Правилата на ЕС относно свободното движение на граждани на ЕС разрешават на 
държавите членки да отказват входни визи по съображения, свързани с обществения ред 
или обществената сигурност, при условие че материалните и процедурни гаранции по 
глава VI от директивата са надлежно спазени. В член 27, параграф 2 от директивата се 
посочва, че мерките, предприети по съображения, свързани с обществения ред или 
обществената сигурност, са в съответствие с принципа на пропорционалност и се 
основават изключително на личното поведение на съответното лице. В директивата се 
уточнява, че личното поведение на въпросното лице трябва да представлява реална, 
настояща и достатъчно сериозна заплаха, която засяга някой от основните интереси на 
обществото. Всички такива мерки следва да бъдат обект на процесуалните гаранции, 
предвидени в членове 30 и 31 от директивата. Това означава, че всяко ограничително 
решение трябва да бъде съобщавано в писмен вид, да информира точно и изчерпателно 
засегнатите лица за мотивите, на които се основава решението, взето в техния случай, и 

1 Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на 
граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на 
територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща директиви 
64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 
93/96/ЕИО (текст от значение за ЕИП), ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77—123.
2 Решение на Съда от 31 януари 2006 г. по дело C-503/03 Комисия/Испания (Сборник, 2006 г., стр. I-1097).
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да уточни съда, пред който заинтересованото лице може да обжалва, както и срока за 
обжалване.

Съдът на Европейския съюз поясни, че нарушаването на обществения ред, което 
произтича от всяко нарушение на закона, не е достатъчно, за да представлява реална, 
настояща и достатъчно сериозна заплаха, която засяга някой от основните интереси на 
обществото. Освен това Съдът поясни, че неспазването на правните формалности 
относно влизането, движението и пребиваването на чужденци не може само по себе си 
да представлява заплаха за обществения ред и обществената сигурност по смисъла на 
Договора, нито да доведе до прилагането на мерки, предприети по съображения, 
свързани с обществения ред3.

Що се отнася до издаването на виза, Съдът на Европейския съюз установи4, че би било в 
противоречие с Директива 2004/38/ЕО държава членка да откаже издаването на виза на 
съпруг(а) на гражданин на ЕС само поради това, че кандидатът е лице, за което в 
Шенгенската информационна система (ШИС) е въведен сигнал за отказ за влизане или 
пребиваване от една или повече държави членки. Това решение предполага, че за да 
откажат издаването на виза, националните органи трябва да проверят дали присъствието 
на тези лица представлява реална, настояща и достатъчно сериозна заплаха, която засяга 
някой от основните интереси на обществото. Освен това Съдът на Европейския съюз 
постанови5, че членовете на семейството на мобилни граждани, които членове не са 
граждани на ЕС, могат да се движат и да пребивават на територията на Съюза заедно с 
гражданин на ЕС, без преди това да са пребивавали законно в държава членка.

Предвид тази съдебна практика може да се повдигне въпросът дали отказът за издаване 
на виза, основан изключително на съществуването на забрана за влизане, наложена от 
друга държава членка в резултат на пресрочване на престоя съгласно правилата за 
имиграция на последната, което се е случило преди 8 или 9 години (както е видно от 
жалбата, получена от Комисията), би бил в съответствие с посочената по-горе съдебна 
практика.

Съгласно член 2 от Протокол 20 към Договора за функционирането на Европейския съюз 
Обединеното кралство и Ирландия могат да продължат да договарят помежду си 
движението на хора на своите територии („обща зона за пътуване“), при условие че 
спазват правото на влизане на граждани на ЕС и на членове на техните семейства, 
признати от правото на ЕС. И накрая, държава членка може да разследва отделен случай, 
в който е налице основателно подозрение за злоупотреба. Установяването на 
злоупотреба обаче изисква, от една страна, от съвкупност от обективни обстоятелства да 
е видно, че въпреки формалното спазване на условията, предвидени от правната уредба 
на Съюза, целта на тези правила не е постигната. От друга страна, трябва да се установи, 
че е налице намерение за неправомерно възползване от правилата на Съюза, като 
изкуствено се създават условия за такова неправомерно възползване6.

3 Решение Royer, дело 48/75, ECLI:EU:C:1976:57, точка 47; решение MRAX, дело C-459/99, 
ECLI:EU:C:2002:461, точка 79.
4 Решение Комисия/Испания, дело C-503/03, ECLI:EU:C:2006:74.
5 Решение Metock и други, дело C-127/08, EU:C:2008:449.
6 Решение Torresi и други, съединени дела C-58/13 и C-59/13, ECLI:EU:C:2014:2088, точки 44-46.
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Въз основа на информацията, предоставена на Парламента от вносителя на петицията, 
Комисията не е в позиция да поставя под съмнение факта, че затрудненията, пред които 
е изправена съпругата на вносителя на петицията, са в резултат на неправилно 
транспониране в ирландския правен ред на правилата на Съюза относно свободното 
движение, по-специално по отношение на ограниченията, свързани с обществения ред 
или злоупотребите. Следователно случаят на вносителя на петицията би могъл да 
представлява случай на неправилно прилагане, което нарушава правото на Съюза по 
отношение на правото на влизане. 

Комисията обаче не е получила друга подобна жалба по този конкретен въпрос (т.е. отказ 
на ирландските органи да издадат виза въз основа на наличието на забрана за влизане, 
наложена в резултат на първоначално пресрочване на престоя в друга държава членка). 
Необходимо е да се припомни, че в случай на административна практика, която 
нарушава законодателството на Съюза, съдебната практика на Съда на Европейския 
съюз изисква от Комисията да представи достатъчно документирани и подробни 
доказателства за наличието на неправомерна административна практика, която трябва да 
бъде до известна степен с последователен и общ характер. Въз основа на информацията, 
предоставена от вносителя на петицията, не може да бъде установена неправомерна 
административна практика с последователен и общ характер в нарушение на Директива 
2004/38/ЕО.

Заключение

В случай на неправилно прилагане на ирландското право, съпругата на вносителя на 
петицията може да потърси защита по съдебен ред, с която разполага съгласно 
ирландското право.

Същевременно Комисията провежда диалог с ирландските органи по отношение на 
общия въпрос за транспонирането на Директива 2004/38/ЕО в ирландското 
законодателство, както и на прилагането на директивата по отношение на обработването 
на заявления за входни визи, подадени от членове на семейството от страни извън ЕС в 
съответствие с Директива 2004/38/ЕО.


