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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0855/2008, внесена от Marc Beke, с нидерландско гражданство, 
относно нехуманното отношение от страна на нидерландските органи

1. Резюме на петицията

 Вносителят на петицията, нидерландски гражданин, обяснява, че след като е живял със 
съпругата си, венецуелска гражданка, в Аруба (Нидерландски Антили) до края на 2007 
г., му се е наложило да се върне в Нидерландия поради здравословни причини. Въпреки 
това, заявлението на неговата съпруга да замени разрешителното си за пребиваване в 
Аруба за нидерландско разрешително за пребиваване е било отхвърлено от 
имиграционните органи. Въпреки че е регистрирана при районните органи по тяхното 
местожителство, тя не може да получи здравна осигуровка и трябва да напусне 
страната след три месеца. Исканията за помощ, адресирани до парламента и съответния 
министър са безуспешни. От съпругата на вносителя се изисква първо да попълни 
„теста за натурализация“ на компютър в нейната държава на произход. Вносителят на 
петицията изтъква, че те са сключили брак, когато са живели в Аруба, и че районните 
органи в Нидерландия, където той живее в момента, са приели техните брачни 
документи и са регистрирали съпругата му. Той търси помощта на Европейския 
парламент, за да може съпругата му да получи разрешително за пребиваване.

2. Допустимост 

Обявена за допустима на 11 ноември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения според член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 20 февруари 2009 г.

Съгласно общностното право, разпоредбите, касаещи събиране на семейства, са 
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заложени в Директива 2003/86/EО1 и Директива 2004/38/EО2.

Директива 2003/86/ЕО определя условията за упражняването на правото на събиране на 
семейството от граждани на трети страни, които пребивават законно на територията 
на държавите-членки. Поради това тази Директива не се прилага спрямо членовете на 
семейството на гражданин на ЕС, както изрично е предвидено в член 3, параграф 3 от 
Директивата. 

Както е предвидено в член 3, параграф 1 от Директива 2004/38/ЕО, тази Директива се
прилага само за граждани на Съюза, които се движат или пребивават в държава-
членка, различна от тази, на която са граждани и за членовете на техните семейства, 
които ги придружават или се присъединяват към тях.

Гражданите на ЕС, които пребивават в държавата-членка по тяхното гражданство не 
могат да се облагодетелстват от правата, предоставени на граждани на ЕС, които са 
упражнили горното право и са се преместили в друга държава-членка.

Въз основа на информацията, предоставена в петицията, няма общностно 
законодателство, което да е приложимо спрямо положението на вносителя на 
петицията. В отсъствието на приложимо общностно законодателство, нидерландските 
органи са тези, които в пълна степен определят правилата за правото на членове на 
семейството от трета страна да се присъединят към нейните собствени граждани. С 
оглед на липсата на каквото и да е общностно законодателство, Комисията няма 
компетенции да се намеси или да продължи с разглеждането на петицията.

                                               
1 Директива 2003/86/ЕО на Съвета от 22 септември 2003 г. за правото на събиране на семейството.
2 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.
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