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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0242/2007, внесена от Lars Evan Jørgensen, с датско 
гражданство, относно проблеми с датската Агенция за чужденците

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията живее в Малмьо (Швеция) със своята бразилска годеница, 
която притежава шведско разрешително за пребиваване. Годеницата му 
междувременно е получила предложение за работа в Копенхаген, но датските органи 
отказват да й издадат разрешително за работа отчасти заради възрастта й (23 г.) и 
отчасти заради факта, че тя живее в Швеция. Тъй като Агенцията за чужденците, към 
която вносителят на петицията се е обръщал безброй пъти досега, не е в състояние да 
му даде приемливa обосновка на този отказ, той моли Парламента да се заеме с 
въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 юли 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 24 април 2009 г.

Вносителят, гражданин на Дания, пребиваващ в Швеция със своята бразилска съпруга, 
се оплаква, че датските органи са разгледали неправилно молбата на съпругата му за 
издаване на разрешително за работа.

Член 18 от Договора за ЕО предвижда, че всеки гражданин на Съюза има правото да се 
придвижва и да пребивава свободно на територията на държавите-членки при спазване 
на ограниченията и условията, предвидени в този договор, и на мерките, приети за 
неговото осъществяване. Съответните ограничения и условия се намират в Директива 
2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства 
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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 ЕС, 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.

Както се потвърждава от вносителя на петицията, неговата съпруга се ползва с правата 
съгласно директивата в Швеция. Различно е обаче положението в Дания, държавата-
членка, на която вносителят на петицията е гражданин, но в която той не пребивава.

Гражданите на ЕС, които пребивават в държавата-членка, чиито граждани са, не могат 
да се възползват от правата, предоставени на гражданите на ЕС, които се упражнили 
горното право и са се преместили в друга държава-членка. Въпреки това, Съдът на ЕО е 
разширил благоприятния режим и в полза на тези граждани на ЕС, които се връщат в 
своята държава-членка 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 своите права, защитени от Договора, в друга държава-членка, без да са 
пребивавали там2 (например, предоставяйки услуги в друга държава-членка, без да 
пребивават там).

Няма индикации вносителят на петицията да е в положение да може да се ползва със 
закрилата на общностното законодателство относно правото на свободно движение и 
пребиваване по отношение на Дания.

При липсата на приложимо общностно законодателство, единствено Дания определя 
правилата относно правото на членове на семейството, които са граждани на трета 
страна, да работят и да пребивават в Дания, докато датският гражданин пребивава в 
друга държава-членка.

Що се отнася до датското изискване бразилската съпруга да кандидатства за 
разрешително за работа и пребиваване в Дания, практиката3 на Съда е потвърдила, че 
общностното право не предоставя на членове на семейството, които са граждани на 
трети страни, правото да се заемат с каквато и да е дейност като наето лице в държава-
членка, различна от тази, в която техният съпруг, гражданин на ЕС, упражнява дейност 
като наето лице, упражнявайки правото си на свободно движение.

                                               
1 Решение на Съда от 7 юли 1992 г. по дело C-370/90 Singh (Rec.1992, стр.I-4265) 

и от 11 декември 2007 г. по дело C-291/05 Eind (Rec. 2007, стр.I-10719)
2 Решение на Съда от 11 юли 2002 г. по дело C-60/00 Carpenter (Rec.2002, стр.I-
6279)
3 Решение на Съда от 30 март 2006 г. по дело C-10/05 Mattern and Cikotic
(Rec.2006, стр.I-3145)


