
AM\764664BG.doc PE418.420v01-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

Комисия по правни въпроси

2008/2184(INI)

28.1.2009

ИЗМЕНЕНИЯ
1 - 10

Проектостановище
Monica Frassoni
(PE418.257v01-00)

относно прилагането на 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
(2008/2184(INI))



PE418.420v01-00 2/9 AM\764664BG.doc

BG

AM_Com_NonLegOpinion



AM\764664BG.doc 3/9 PE418.420v01-00

BG

Изменение 1
Monica Frassoni

Проектостановище
Съображение A (ново)

Проектостановище Изменение

A. като има предвид, че трябва да се 
разгледа междинния проектодоклад 
относно „Сравнително проучване на 
прилагането на Директива 
2004/38/ЕО относно правото на 
гражданите на Европейския съюз и на 
членове на техните семейства да се 
движат и пребивават свободно на 
територията на държавите-членки“, 
поискано от комисията по правни 
въпроси и изготвено от Европейската 
служба за граждански действия 
(ECAS), 

Or. en

Изменение 2
Katalin Lévai

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. отбелязва, че нито една държава 
не е транспонирала Директива 
2004/38/ЕО ефективно и правилно в 
нейната цялост, и нито един член от 
директивата не е бил транспониран 
ефективно и правилно от всички 
държави-членки  (по отношение на 
правото на пребиваване, някои 
държави-членки налагат изисквания 
(разрешение за работа, приемливи 
условия за настаняване), които 
противоречат на общностното 
законодателство и изграждат 
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изкуствени бариери); отбелязва, че 
подобни ограничения могат да 
причинят сериозни вреди на 
европейския пазар на труда и 
икономика, особено в 
неотдавнашната икономическа 
криза;

Or. en

Изменение 3
Georgios Papastamkos

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. отбелязва разочарованието си, че 
единствено в Кипър, Гърция, 
Финландия, Люксембург, Малта, 
Португалия и Испания директивата е 
транспонирана задоволително; 

Or. en

Изменение 4
Georgios Papastamkos

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. отбелязва, че неуспеха на 
правилното прилагане на 
директивата от държавите-членки 
налага да се обмисли изменението на 
най-проблематичните разпоредби, а 
именно правото на влизане и 
пребиваване на членове на 
семейството от трети държави, 
както и изискването спрямо 
граждани на ЕС да представят, наред 
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с молбите за пребиваване 
допълнителни документи, които не 
се предвиждат в настоящата 
директива;  

Or. en

Изменение 5
Francesco Enrico Speroni

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва значителното отрицателно 
въздействие на административните 
практики, които не отговарят на правото 
на Общността, върху правата на 
гражданите; като пример, обръща 
внимание на разпространението на 
различни карти за самоличност и 
пребиваване в държавите-членки, в 
резултат на което упражняването на 
правото на свободно движение от 
страна на гражданите на ЕС стана 
объркващо и неприятно;  посочва, че в 
Испания, освен удостоверението за 
регистрация, на гражданите на ЕС се 
издава и личен номер на чужденеца, 
който е необходим за работа или 
регистрация в испанската 
социалноосигурителна система, че 
Франция също поддържа неясен 
доброволен документ за пребиваване, в 
допълнение към издаваното на 
гражданите на ЕС удостоверение за 
регистрация, както и че в държави-
членки като Чешката република, 
Швеция и Белгия органите изискват 
допълнителни документи при 
издаването на карти за пребиваване 
или налагат условия, които не са 
посочени в директивата;

3. отбелязва значителното отрицателно 
въздействие на административните 
практики, които не отговарят на правото 
на Общността, върху правата на 
гражданите; като пример, обръща 
внимание на разпространението на 
различни карти за самоличност и 
пребиваване в държавите-членки, в 
резултат на което упражняването на 
правото на свободно движение от 
страна на гражданите на ЕС стана 
объркващо и неприятно;

Or. en
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Изменение 6
Francesco Enrico Speroni

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. смята, че предвид специфичните 
изисквания, които се прилагат към 
престои над три месеца и факта, че 
общностното законодателство не 
налага извършването на каквито и да 
било формалности при влизането на 
гражданин на ЕС в държава-членка, 
би било целесъобразно да се въведе 
система, която да позволява 
установяването на действителната 
дата, на която е започнало 
пребиваването на гражданин на ЕС в 
дадена държава-членка;

Or. it

Изменение 7
Francesco Enrico Speroni

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че транспонирането на 
принципа за “достатъчно средства” в 
държавите-членки поражда объркване 
сред гражданите на ЕС, тъй като често 
този принцип не е ясно определен в 
националното законодателство на всички 
равнища; посочва, че това положение 
поражда дълбока загриженост, 
например във връзка с италианското 
законодателство, което изисква от 
гражданите на ЕС да докажат, че 
средствата, с които разполагат, 
действително са достатъчни;

4. отбелязва, че транспонирането на 
принципа за “достатъчно средства” в 
държавите-членки поражда объркване 
сред гражданите на ЕС, тъй като често 
този принцип не е ясно определен в 
националното законодателство на всички 
равнища;
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Or. en

Изменение 8
Katalin Lévai

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. изразява загриженост, че само 
тринадесет държави-членки 
разглеждат регистрираните 
партньори като членове на 
семейството и следователно 
гарантират на двойките от един и 
същи пол техните основни и 
индивидуални права на свободно 
движение и пребиваване;   призовава 
Комисията да извършва мониторинг 
спрямо ограниченията на правото на 
влизане и пребиваване в останалите 
държави-членки с цел да предотврати 
дискриминацията въз основа на 
сексуалната ориентация;

Or. en

Изменение 9
Francesco Enrico Speroni

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. отбелязва, че правните и 
административни пречки, които засягат 
членовете на семейството от трети 
държави, са изключително 
проблематични; посочва, че в 
нарушение на разпоредбите на 
директивата, законодателството на 
Обединеното кралство не позволява 
на членовете на семейството, които 

6. отбелязва, че правните и 
административни пречки, които засягат 
членовете на семейството от трети 
държави, са изключително 
проблематични; 
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не са граждани на ЕС и чиито карти 
за пребиваване са издадени от друга 
държава, да влизат в страната без 
виза, както и че административните 
практики на Обединеното кралство 
са такива, че големите забавяния и 
обемната документация при 
обработката на заявленията за 
карти за пребиваване на членовете на 
семейството, които са граждани на 
трети държави, също представляват 
съществена пречка за упражняването 
на правата на свободно движение; 
обръща внимание на факта, че в 
Естония гражданите на трети 
държави също имат проблеми при 
опит да влязат в страната с издадена 
от друга държава-членка карта за 
пребиваване, както и че членовете на 
семейството, които са граждани на 
трети държави и кандидатстват за 
виза, също е трябвало да платят 
таксата за виза; посочва, че в Италия 
гражданите на трети държави, 
които кандидатстват за събиране на 
семейството, ще бъдат задължени да 
докажат законния произход на 
своите икономически ресурси, чиято 
сума не може да бъде по-ниска от 
годишната социална помощ;

Or. en

Изменение 10
Francesco Enrico Speroni

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. припомня, че изключенията, свързани 
с обществения ред, не могат да се 
прилагат в услуга на икономически цели 
или общи превантивни цели; посочва 
липсата на ясно указание в 

7. припомня, че изключенията, свързани 
с обществения ред, не могат да се 
прилагат в услуга на икономически цели 
или общи превантивни цели; 
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естонското и унгарското 
законодателство за изключването на 
икономическите цели при налагането 
на заповед за експулсиране, както и на 
каквото и да било указание за 
изключването на предишни 
наказателни присъди и общи 
превантивни цели в унгарското и 
румънското законодателство.

Or. en
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