
CM\1018328BG.doc PE528.169v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

31.1.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0006/2013, внесена от Мохамед Муса Гбондо Сама (Mohamed Musa 
Gbondo Sama), с германско гражданство, относно предполагаемо неравно 
третиране от страна на германските органи във връзка със заявление за 
издаване на виза

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията протестира срещу факта, че процедурата за издаване на виза 
на дете, което той е осиновил от Сиера Леоне, отнема изключително дълго време. 
Според него тази процедура се свежда до дискриминация и неравно третиране от 
страна на германските органи. В този контекст вносителят се позовава на Директива 
2000/43/ЕО на Съвета относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без 
разлика на расата или етническия произход. Вносителят счита, че германските органи 
действат в нарушение на конкретната директива. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10 септември 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 31 януари 2014 г.

Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на 
равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход1 не се прилага 

                                               
1 http://eur-
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по отношение на процедурите за издаване на виза. Това следва от член 3, параграф 2 от 
директивата, който изяснява нейния обхват и изрично гласи, че тя „не покрива 
различията в третирането, основани на националност и не накърнява разпоредбите и 
условията, свързани с влизането и постоянно пребиваване на граждани от трети 
страни (...) на територията на държавите членки, както и всяко третиране, 
произтичащо от правния статус на засегнатите граждани от трети страни (...).“

Тъй като петицията се отнася до процедура за влизане в Германия на гражданин на 
трета страна, тя не се обхваща от законодателството на ЕС. Следователно Комисията не 
може да се намеси в този случай. 

                                                                                                                                                  
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=32000L0043&m
odel=guichett.


