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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0966/2012, внесена от Кент Купър, с американско гражданство, 
относно предполагаема дискриминация от страна на датските органи

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който има постоянно пребиваване в Дания от 2001 г. насам, е 
разведен с датската си съпруга, с която има три деца. Той твърди, че е жертва на 
дискриминация от страна на датските органи и че от 2010 г. те го заплашват с 
експулсиране от Дания, което би му попречило да поддържа връзка със своите деца. 
Той се оплаква още, че датските органи настояват да поддържат контакт с него на 
датски език, който той не владее напълно. Той моли Европейския парламент да се 
намеси, позовавайки се на съдебната практика на Съда по Дело C-127/08.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 ноември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 31 май 2013 г.

Вносителят на петицията е американски гражданин, който се е преместил в Дания със 
семейството си през 2001 г., но се е развел със своята съпруга датчанка, с която има три 
деца. Той възразява срещу отношението към родителите в Дания, които не са датчани, 
по-специално по отношение на правилата относно имиграцията и заплахите от 
депортирането му и отделянето му от неговите три деца. От писмо, което той е 
изпратил до Комисията, става известно, че той се е преместил със семейството си от 
Великобритания, където са живели две години. Понастоящем децата живеят със своята 
майка, с която той споделя съвместно упражняване на родителските права. 
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Наблюдения на Комисията 
Приложимост на Директива 2004/38/ЕО относно свободата на движение за правото 
на пребиваване на родители от трети страни

Директива 2004/38/EО урежда правото на гражданите на Съюза и на членовете на 
техните семейства за свободно движение и престой на териториите на държавите 
членки. По-специално Директивата предвижда запазване на правото на пребиваване на 
член на семейството от трета страна в случай на развод, анулиране на брак или 
прекратяване на регистрирано партньорство. Директивата уточнява, че разводът не 
води до загуба на правото на пребиваване на член от семейството на гражданин на 
Съюза, който не е гражданин на държава членка, ако бракът е продължил поне три 
години, включително една година в приемащата държава членка, или когато единият от 
съпрузите, който не е гражданин на държава членка, има право на упражняване на 
родителски права върху деца от семейството на гражданин на Съюза. Не става ясно 
обаче от информацията, която е на разположение на Комисията, дали вносителят на 
петицията отговаря на тези условия.

Неприложимост в Дания на Директива 2003/109/ЕО относно граждани на трети 
страни, които са дългосрочно пребиваващи

Директива 2003/109/ЕО урежда статута на дългосрочно пребиваващи граждани от 
трети страни и предвижда тяхното право на пребиваване. 
Дания обаче избра да не прилага дял V от част ІІІ от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС), уреждащ пространството на свобода, сигурност и 
правосъдие, и само националното право е приложимо към случая с граждани на трети 
страни, родители на деца с датски произход, които не попадат в обхвата на Директива 
2004/38/ЕО.

Съдебна практика на Съда на Европейския съюз

Съгласно чл. 51, параграф 1 от Хартата на основните права на ЕС, държавите членки са 
обвързани с Хартата при прилагане на правото на Съюза.

По-специално член 7 от Хартата на основните права на ЕС („Хартата“) относно 
зачитането на личния и семейния живот съдържа права, които отговарят на правата, 
гарантирани от член 8, параграф 1 от Конвенцията за защита на правата на човека и 
основните свободи, значението и обхватът на член 7 от Хартата следва да са същите 
като установените от член 8, параграф 1 от ЕКПЧ, както са разтълкувани от съдебната 
практика на Европейския съд по правата на човека (решение Dereci от 15 ноември 2011 
г., Дело C-256/08, т. 70).

Съдът на Европейския съюз отбелязва, че в такива случаи – относно правата на 
пребиваване на граждани на трети страни, които са родители на деца, граждани на ЕС, 
разпоредбите на Хартата следва да се четат в съответствие със задължението да се 
съблюдава висшият интерес на детето, отразен в член 24, параграф 2 от Хартата, и да 
бъде взета предвид потребността на детето да поддържа редовно лични отношения с 
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двамата си родители, отразена в член 24, параграф 3, (решения О и Т, съединени дела 
C-356/11 и C-357/11, т.76).

Заключение
Комисията вече се е свързала с вносителя на петицията, за да провери дали случаят 
попада в обхвата на Директива 2004/38/ЕО.

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 28 август 2013 г.

Това е резултат от допълнителната информация, предоставена от вносителя на 
петицията, че между преместването на семейството в Дания след 2 години, прекарани в 
Обединеното кралство през ноември 2001 г., и след развода със съпругата му датчанка 
през януари 2012 г., той е напуснал Дания през май 2005 г. за период от три години, без 
семейството си, и е отишъл да работи в САЩ. Той се е върнал в Дания през април 2008 
г. Съпругата му, която се е грижела за прехраната на семейството, е потвърдила пред 
датските органи, че е носила финансова отговорност за него. Изглежда, че през март 
2009 г. датските имиграционни служби са отхвърлили заявлението на вносителя на 
петицията за събиране на семейството съгласно правилата на ЕС. Вносителят на 
петицията е следвал за магистърска степен в Дания от септември 2009 г. до 2012 г., за 
което, изглежда, е получил някакъв вид обществено финансиране.

След като вносителят на петицията е подал обжалване на отказа на заявлението му за 
събиране на семейството през декември 2011 г., Министерството на правосъдието е 
изпратило делото на имиграционните служби за подновено решение през март 2013 г. В 
тази връзка от имиграционните служби са му поискали допълнителна информация през 
май 2013 г., с цел да покаже, че бившата му съпруга е пребивавала действително и 
ефективно в Обединеното кралство, и че нито един от тях не е разполагал с достатъчно 
средства, като например заплата или спестявания, когато са имигрирали в Дания през 
ноември 2001 г. Те го информирали, че в рамките на 3 месеца след получаване на 
документите ще бъде взето решение. Вносителят на петицията е уведомил, че няма да 
предостави допълнителна информация, тъй като той счита, че е по-скоро работа на 
органите да докажат, че бившата му съпруга не живее в Обединеното кралство в 
момента.
Член 21, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз гласи, че 
всеки гражданин на 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 Договорите, и на мерките, приети за тяхното осъществяване. Съответните 
ограничения и условия 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. 

Право на събиране на семейството в случай на завръщане на граждани на ЕС

В съответствие с член 3, параграф 1, Директива 2004/38/EО се прилага за всички 
граждани на ЕС, които се движат или пребивават в държава членка, различна от тази, 
на която са граждани, и за членовете на техните семейства. Гражданите на ЕС, 
пребиваващи в държавата членка на тяхното гражданство и членовете на техните 
семейства по принцип не могат да се възползват от тези права.
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Съдът на Европейския съюз, обаче, е разширил благоприятното третиране, 
произтичащо от директивата и за граждани на Съюза, които се завръщат в своята родна 
държава членка след като са упражнили правото си и са пребивавали в друга държава 
членка1. По-конкретно, Съдът2 е признал правото на гражданите на Съюза, които са 
упражнявали трудова заетост в държава членка и които са пожелали да се завърнат в 
държавата членка, на която са граждани, да бъдат придружени от членове на 
семейството, които са граждани на трета страна, при най-малко същите условия като 
тези, изложени в законодателството на Съюза по отношение на граждани на Съюза от 
други държави членки. Следователно Директива 2004/38/ЕО може да бъде разглеждана 
като определяща минимални стандарти за правата, които държавите членки следва да 
предоставят на завръщащите се граждани, въпреки че тя не е пряко приложима по 
отношение на тях.

Тази съдебна практика следва по принцип да се прилага по аналогия и по отношение на 
завръщащи се граждани на Съюза, които законно са пребивавали в друга държава 
членка, без да са упражнявали професионална дейност там. Това заключение се 
подкрепя от факта, че законодателството на Съюза не изисква гражданите на Съюза да 
извършват професионална дейност, за да се ползват от правата, които гражданството на 
Съюза предоставя. 

Съответно държавата членка, чиито гражданин е конкретното лице, следва да разреши 
влизането и пребиваването на нейна територия на членове на семейството на нейните 
граждани, които се завръщат в нея след като са упражнили правото си на свободно 
движение и пребиваване в друга държава членка, при най-малко същите условия като 
тези залегнали в правото на Съюза, независимо от основанието за тяхното пребиваване 
в приемащата държава членка, съгласно Директива 2004/38/ЕО, при условие че 
изпълняват съответните условия и спазват ограниченията, произтичащи от директивата. 

Действително и ефективно упражняване на свободното движение от страна на 
завръщащи се граждани на ЕС

Въпреки това, за да се ползват от благоприятното третиране, произтичащо от 
законодателството на Съюза, упражняването на правото на свободно движение в 
държавата членка, от която гражданите на Съюза и членовете на техните семейства се 
завръщат, следва да бъде действително и ефективно. Насоките на Комисията за по-
добро транспониране и прилагане на Директива 2004/38/ЕО3 предоставят указания по 
отношение на правата на гражданите на Съюза и членовете на техните семейства, които 

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

4265) и от 11 декември 2007 г. по дело C-291/05 Eind (Сборник 2007 г., стр. I-
10719).

2 Решения на Съда от 7 юли 1992 г. по дело C-370/90 Singh (Сборник 1992 г., стр. 
I-4265) от 23 септември 2003 г. по дело C-109/01 Akrich (Сборник 2003 г., стр. I-
9607) и от 11 декември 2007 г. по дело C-291/05 Eind (Сборник 2007 г., стр. I-
10719).

3 Насоки на Комисията, приети на 2 юли 2009 г. за по-добро транспониране и 
прилагане на Директива 2004/38/ЕО, COM(2009)313 окончателен от 
2 юли 2009 г., т. 4.3.
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се завръщат на територията на държавата членка, на която са граждани, след като са 
упражнили своето право на свободно движение и пребиваване в друга държава членка. 
Съответно при извършване на оценка във връзка с това, дали пребиваването в 
приемащата държава членка е било действително и ефективно, органите на държавата 
членка по произход следва да обръщат надлежно внимание върху всички обстоятелства 
на всеки отделен случай. Държавите членки могат да определят набор от индикативни 
критерии и обективни доказателства, които може да бъдат използвани за извършване на 
разграничение между действително упражняване на правото на свободно движение и 
пребиваване, което е защитено от правото на Съюза, и злоупотребата с това право. За 
тази цел те може да изискат представянето на документация за наличието на 
действително и ефективно упражняване на правото на свободно движение в 
приемащата държава членка, включително например декларация за пребиваване в 
друга държава членка или разписки за заплащане на наем. 

Несъответствие между връщането на граждани от ЕС и заявление за събиране на 
семейството

Заявлението за събиране на семейството в съответствие с правото на ЕС се отнася за 
връщането на вносителя на петицията от САЩ в Дания през април 2008 г., три години 
след като той сам е напуснал Дания и е отишъл в САЩ и 6,5 години след като той се е 
преместил от Великобритания в Дания с бившата си съпруга датчанка. 

Доколкото връщането в Дания и искането за събиране на семейството не са по едно и 
също време с връщането на съпругата му, гражданин на ЕС, от Обединеното кралство в 
Дания, следва да се отбележи, че Съдът на Европейския съюз все още не е установил 
дали удължаването на благоприятното третиране по отношение на събирането на 
семейството за завръщащ се гражданин на ЕС и членовете на неговото/нейното 
семейство също се прилага, когато има несъответствие между връщането на граждани 
на ЕС и искането за събиране на семейството. Преюдициално запитване, висящо пред 
Съда1, може да предостави разяснения в тази връзка.

Според становището на Комисията, за да се ползват от събиране на семейството 
съгласно законодателството на ЕС, не се изисква гражданинът на ЕС и членът на 
семейството му да се върнат в държавата на гражданина на ЕС по националност 
едновременно. Разбира се, органите следва да разглеждат всеки случай поотделно, но 
семейната връзка трябва вече да е съществувала при завръщането.

Друг аспект е, обаче, че вносителят на петицията вече е пребивавал в Дания със 
семейството си и след това е напуснал Дания сам за период от почти 3 години преди да 
се върне и да се позовава на събиране на семейството. Това отсъствие е значително по-
дълго, отколкото временните прекъсвания, които директивата приема без никакво 
въздействие: отсъствията от 6 месеца (и по изключение 1 година) следва да се считат за 
постоянно пребиваване за целите на получаване на постоянно пребиваване [член 16, 
параграф 3], или отсъствия от повече от 2 години, преди да се загуби правото на 
постоянно пребиваване [член 16, параграф 4].

                                               
1 Case C-456/12 Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel vs B, and O vs Minister 

voor Immigratie, Integratie en Asiel.
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Случаят на вносителят на петицията трябва се бъде оценен от националните органи

При положение че вносителят на петицията е член на семейството на датски 
гражданин, пребиваващ в Дания, той не може да се позове пряко на Директива 2004/38. 
Само ако съпругата датчанка може да се счита за завръщащ се гражданин след като 
действително и ефективно е упражнила правото си на свободно движение в  
Обединеното кралство, Дания би била задължена да му осигури най-малко същите 
права като предоставените от директивата. 

Задължение на националните органи и съдилища е да установят това, въз основа на 
оценка на конкретните обстоятелства по случай на лицето. За тази цел те могат да 
поискат вносителят на петицията да предостави информация. Тази проверка в момента 
се провежда в рамките на жалбата на вносителя на петицията.

Доколкото вносителят на петицията отказва да предостави допълнителна информация, 
защото счита, че е задължение на датските органи да докажат, че съпругата му не е 
живяла в Обединеното кралство, следва да се отбележи, че наистина е задължение на 
завръщащия се гражданин и/или член на семейството да докажат, че са упражнили 
правото действително и ефективно в приемащата държава членка, от която са дошли. 
Няма разпоредба на правото на ЕС, която задължава изрично националните органи да 
споделят тежестта на доказване с гражданите на ЕС или членове на техните семейства, 
които кандидатстват за документ за пребиваване съгласно директивата.

Запазване на правото на пребиваване в случай на развод или постоянно пребиваване

Само след като датските органи преразгледат решението си по начин, че да се заключи, 
че вносителят на петицията може да се е възползвал от събирането на семейството 
съгласно законодателството на ЕС при завръщането си в Дания през 2008 г., може да се 
предприемат следващи стъпки, за да се прецени дали той отговаря на условията за 
запазване на правото на пребиваване след развода си, или дали той отговаря на 
условията за постоянно пребиваване. Това отново е решение, което се основава 
убедително на оценка на фактите на конкретния отделен случай, която само 
националните органи могат да направят.

Заключение

В момента зависи от датските органи да установят дали вносителят на петицията може 
да разчита на събиране на семейството съгласно правилата на ЕС като член на 
семейството на завръщащ се гражданин, по-специално, като оценят дали бившата му 
съпруга наистина действително и ефективно е пребивавала в Обединеното кралство.

Комисията поиска от вносителя на петицията да я информира за по-нататъшно развитие 
по неговия случай, макар и най-новата информация, получена директно от вносителя на 
петицията да е, че той е напуснал Дания и в момента пребивава в САЩ.


