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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Petition 0481/2007, внесена от William McLorn, с британско гражданство, 
относно сериозна проява на небрежност и забавяне при издаването на 
разрешително за пребиваване от британските имиграционни органи

1. Резюме на петицията

 Вносителят на петицията се оплаква от множество забавяния, пропуски и 
бюрократична мудност от страна на британските имиграционни органи при 
обработване на молбата му за издаване на окончателно разрешително за пребиваване на 
неговата съпруга, бразилска гражданка. Обработването на молбата продължава повече 
от 18 месеца и е придружено от грешки и пропуски от страна на отговорните 
служители. По-конкретно, това се отразява сериозно върху свободата на движение на 
семейството, дори в рамките на Съюза, тъй като те не притежават валидни документи, 
които им дават право да напускат страната (документите им са били конфискувани по 
административни съображения); вносителят привежда в своя полза член 2 от Протокол 
№ 4 към Европейската конвенция за правата на човека. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 септември 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

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

Вносителят на петицията, британски гражданин, пребиваващ в Обединеното кралство 
със своята бразилска съпруга, се оплаква, че органите в Обединеното кралство са 
задържали паспорта й в продължение на осемнадесет месеца. Той счита, че органите на 
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Обединеното кралство са нарушили правата му по Протокол № 4 към Европейската 
конвенция за правата на човека.

Член 18 от Договора за ЕО предвижда, че всяко лице от Съюза има право свободно да 
се движи и да пребивава в рамките на територията на държавите-членки при спазване 
на ограниченията и условията, предвидени в този договор, и на мерките, приети за 
неговото осъществяване. Съответните ограничения се намират 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.

Както е предвидено в член 3, параграф 1 от Директива 2004/38/ЕО, тази Директива се 
прилага единствено 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. 

Граждани на ЕС, които пребивават в държавата-членка по тяхно гражданство, не могат 
да се ползват от правата, предоставени на граждани на ЕС, които са упражнили горното 
право и са се преместили в друга държава-членка. Въпреки това Съдът на Европейските
общности разширява това благоприятно третиране и до тези граждани на ЕС, които се 
връщат в своите държави-членки по произход, след като са упражнили своето право и 
са пребивавали в друга държава-членка1, както и спрямо тези граждани на Съюза, 
които са упражнили правата си, защитени от Договора, в друга държава-членка, без да 
пребивават там2 (например като предоставят услуги в друга държава-членка, без да 
пребивават там).

Тъй като в петицията не е указано, че вносителят на петицията е в положението, 
уредено от общностното право в областта на свободното движение и пребиваване (той 
пребивава в държавата-членка, чийто гражданин е), той не може да се ползва от 
правата, предоставени на тези граждани на ЕС, които са упражнили правото си и са се 
преместили в друга държава-членка.

При отсъствието на приложимо общностно право, изцяло в компетентността на 
Обединеното кралство остава да предвиди правила за правото на членове на 
семейството от трета държава да се присъединят към негови граждани.

По отношение на твърденията за нарушение на правата на вносителя на петицията 
съгласно Протокол № 4 към Европейската конвенция за правата на човека, Комисията 
няма общи правомощия за намеса в случаи на нарушения на основните права, а може 
да се намеси само ако става дума за въпрос, свързан с правото на Европейската 
общност. Въз основа на предоставената информация не е възможно да се установи
каквато и да е връзка между описаната ситуация и общностното право.

                                               
1 Решения на Съда от 7 юли 1992 г. по дело C-370/90 Singh (Сб.,1992 г., стр.I-

4265) и от 11 декември 2007 г. по дело C-291/05 Eind (Сб., 2007 г., стр.I-10719).
2 Решение на Съда от 11 юли 2002 г. по дело C-60/00 Carpenter (Сб., 2002 г., стр.I-
6279).

Adlib Express Watermark


	777509bg.doc

