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Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1415/2012, внесена от Микеле Фиорентино, с италианско 
гражданство, относно трудностите при установяването във Франция

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията описва накратко трудностите, които е срещнал при своето 
лично и професионално установяване във Франция, по-конкретно в град Страсбург. 
Той счита, че френската административна система създава трудности за гражданите на 
ЕС, които искат да пребивават в страната.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 април 2013 г .  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 август 2013 г.

Забележки на Комисията

Комисията желае да гарантира, че всички граждани на ЕС могат да открият платежна 
сметка в ЕС, независимо от тяхното място на постоянно пребиваване. На 8 май 2013 г. 
Комисията прие предложение за директива, което ще предостави достъп до основна 
платежна сметка на всички граждани на ЕС, които нямат сметка в дадената държава 
членка.

Банката все още ще има възможност да откаже откриването на сметка поради 
съмнения за изпиране на пари или проблеми с идентификацията на клиента. Откриване 
на сметка обаче не може да бъде отказано на базата на финансовите обстоятелства на 
потенциалния клиент. Информация за това предложение може да се открие на следния 
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адрес:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-415_en.htm

Предложението на Комисията в момента се обсъжда в Европейския парламент и 
Съвета. Комисията се надява, че ще бъде прието в кратки срокове, така че гражданите 
да се ползват от новите правила възможно най-скоро.

Комисията се ангажира да гарантира, че гражданите на ЕС могат да се ползват от 
своите права в ЕС, без да се сблъскват с излишни препятствия. В тази връзка тя наскоро 
публикува своя Доклад за гражданството на ЕС за 2013 г., като изтъкна дванадесет 
конкретни мерки за премахване на препятствията, с които гражданите на ЕС се 
сблъскват по-специално при трансгранични ситуации:

(http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_en.htm).


