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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 1436/2012, внесена от Олга Балтаг, с молдовско гражданство, 
относно предполагаемо нарушение от страна на Унгария на Споразумението 
от Шенген

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията, която през август 2009 г. е била приета за студент в 
Университета в Страсбург, е получила студентска виза за дългосрочно пребиваване в 
Молдова. През септември 2009 г. тя е подала необходимата документация за „винетка“ 
за визата и на 30 януари 2010 г. е пътувала от Молдова за Франция. Въпреки това е 
била спряна и глобена от унгарските органи с мотива, че не е имала документи, 
признати за валидни в Унгария. Вносителката на петицията твърди, че това е 
нарушение на правото на свобода на движение в рамките на Шенгенското пространство 
за притежателите на визи за дългосрочно пребиваване.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29.04.2013 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

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

В съответствие с член 18 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген, 
до 5 април 2010 г. виза за дългосрочно пребиваване (тип „D“) е национална виза, 
даваща на нейния притежател право на престой единствено в държавата членка, издала 
визата, макар и тя да му даваше право да мине транзитно през територията на други 
държави от Шенген, за да влезе на територията на държавата, издала визата за 
дългосрочно пребиваване.
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Граждани на трети държави, които подлежат на задължението за краткосрочна виза 
съгласно Регламент 539/2001, какъвто е случаят с молдовците — въпреки че се 
пребивават законно на територията на държавата членка, издала визата от тип „D” —
не са имали право да извършват краткосрочни посещения в други държави членки по 
време на дългосрочен престой въз основа на виза от тип „D”; въз основа на тази виза от 
тип „D” те не са имали право също така да преминават транзитно през другите държави 
при тяхното завръщане в държавата на произход.

В първоначалната си версия член 18 от Шенгенската конвенция произтичаше от 
процедурата, която обикновено се е прилагала от държавите членки по това време, при 
която процедура визите от тип „D” се преобразуваха в разрешение за пребиваване след 
като притежателят на визата пристигне на територията на държавата членка, издала 
визата. Въз основа на такова разрешение за пребиваване гражданите на трети държави 
можеха впоследствие да се движат свободно в рамките на Шенгенското пространство. 
Поради тази причина при сключването на Шенгенската конвенция държавите членки 
не счетоха за необходимо да регулират, за лица, които притежават виза от тип „D”, 
тяхното движение в рамките на Шенгенското пространство, завръщането им в 
държавата на произход или повторното преминаване към държавата членка, която е 
издала визата от тип „D”.

Действителният проблем беше, че на практика все повече държави членки не замениха 
визите от „тип D” с разрешения за пребиваване след влизането на гражданите на трети 
държави на тяхна територия или ги заменяха, но със значително забавяне. По този 
начин, ако разполагаха единствено с виза от тип „D”, засегнатите лица бяха блокирани 
в държавата членка, издала въпросната виза: граждани на трети държави, притежаващи 
виза от тип „D” и подлежащи на изискването за притежаване на виза съгласно 
Регламент 539/2001, се нуждаеха от краткосрочна шенгенска виза (виза от „тип С”) за 
пътуване до други държави от Шенген, включително при транзитно преминаване през 
територията на други държави от Шенген при завръщането им в страната на произход 
или при последващо завръщане в държавата членка на пребиваване.

В този контекст Регламент (ЕС) № 265/2010 (за изменение на Конвенцията за прилагане 
на споразумението от Шенген и на Регламент (ЕО) № 562/2006 по отношение на 
движението на лица с визи за дългосрочно пребиваване) беше приет на 25 март 2010 г. 
Той има за цел да улесни движението в шенгенското пространство на гражданите на 
трети държави, които законно пребивават на територията на една от държавите членки 
въз основа на дългосрочна виза от тип „D“, издадена от съответната държава членка.

Регламентът влезе в сила на 5 април 2010 г., което означава, че от тази дата всички 
валидни визи за дългосрочно пребиваване позволяват на техните притежатели 
свободно движение в шенгенското пространство за три месеца в рамките на период от 
шест месеца. Гражданин на трета държава, притежаващ дългосрочна виза от тип „D”, 
издадена от държава членка, може да пътува до другите държави членки в рамките на 
три месеца на полугодие при условията, които важат за притежател на разрешение за 
пребиваване. Свободното движение включва също така неограничен брой на 
влизания/излизания от шенгенското пространство.
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По време на пътуването на вносителката на петицията на 30 януари 2010 г. все още са 
били в сила старите правила. В резултат на това виза от тип „D” не ѝ е давала право да 
премине транзитно през Унгария, за да се върне във Франция. За това транзитно 
преминаване през унгарска територията е било нужно да се получи шенгенска виза от 
компетентната държава членка. 
Заключение

От изложеното по-горе може да се заключи, че унгарските органи са действали 
правилно. Въпреки това, благодарение на новите правила относно визите от тип „D”, 
такъв проблем няма да възникне отново в бъдеще.


