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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0932/2007, внесена от Philip Andrews, с ирландско гражданство, 
относно прилагането на Директива 2004/38/ЕО за правото на пътуване и 
изискванията за издаване на виза на брачните партньори на граждани на ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителят е ирландски гражданин, женен за руска гражданка. Като подава настоящата 
петиция, той изисква Европейският парламент да вземе решение за публикуването на 
ясна и кратка информация относно политиките и изискванията на всяка европейска 
страна за пътуването на брачни партньори, които не са граждани на държавите-членки 
на ЕС. Той изисква Парламентът да повдигне въпроса пред компетентните органи. Той 
твърди, че при пътуването на семейството му до различни европейски държави са се 
сблъскали с най-различен вид отношение на консулските служители, правила и 
неудобства. Исканията да представят покани, застрахователно покритие, билети за 
пътуване и информация за конкретни точки на влизане, за да може съпругата му да 
получи виза и да го придружава с децата им при пътуване на територията на Европа, 
представлява не само неудобство, но и препятства свободата му на движение в ЕС. 
Трябвало е да се съобразява с различни изисквания на консулски служби, 
представляващи една и съща страна в различните столици. Например, нидерландското 
консулство в Москва е изискало резервации за хотел, застраховка и посредничеството 
на фирма за кандидатстване за виза. Българското консулство в Москва също изискало 
билети за пътуване и застраховка и т.н.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 февруари 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 19 юни 2009 г.



PE426.966v01-00 2/3 CM\785692BG.doc

BG

Вносителят, ирландски гражданин, женен за руска гражданка възразява срещу 
националните процедури за издаване на входна виза за Шенгенската зона за членове на 
семейството на гражданин на ЕС, които често противоречат на правото на Общността, 
тъй като се изискват допълнителни документи, които не са посочени в Директива 
2004/38/ЕО или такси за виза, както и срещу процедурите, които са понякога прекалено 
дълги и тежки.

Съгласно Директива 2004/38/ЕО членовете на семейството имат право да придружават 
или да се присъединят към гражданин на ЕС в държава-членка, различна от тази, на 
която той е гражданин. Това право произтича от тяхната семейна връзка с гражданина
на ЕС.

Както е посочено в член 5, параграф 2 от директивата, държавите-членки могат, в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 539/2001, в случаите, когато гражданин на ЕС 
упражнява правото си да се движи и пребивава свободно на територията на ЕС, да 
изискат от члена на семейството, който е граждани на трета държава, да притежава 
входна виза в съответствие с регламента. 

Както се потвърждава от Съда на Европейските общности1, такива членове на 
семейството не само имат правото да влизат на територията на държавата-членка, но и 
да получат входна виза за целта. Държавите-членки трябва да осигуряват на такива 
лица всички необходими улеснения за получаване на необходимите визи, които се 
издават безплатно, в най-кратък срок и въз основа на ускорена процедура. 

Тъй като правото произтича единствено от семейната връзка, държавата-членка 
домакин може да изиска членовете на семейството, които са подали заявление за виза, 
да представят валиден паспорт или доказателство за семейна връзка. Не могат да бъдат 
изисквани други документи като доказателство за настаняване, достатъчно средства, 
писмо-покана или билет за отиване и връщане.

На 10 декември 2008 г .  Комисията прие доклад2 за прилагането на Директива 
2004/38/ЕО. В доклада се подчертава, че членове на семейството от трета държава 
често са изправени пред проблеми, когато кандидатстват за входна виза. 

Заключения

Отговорност за гарантиране на транспонирането и правилното прилагане на 
директивата и за съответствието на визовата процедура със законодателството на 
Общността носят държавите-членки. Комисията работи в тясно сътрудничество с 
държавите-членки, за да гарантира, че директивата е транспонирана и се прилага 
правилно в рамките на ЕС. Комисията ще предложи помощ на държавите-членки, като 
издаде насоки през първата половина на 2009 г. по редица въпроси по транспонирането 
или прилагането, за които е установено, че са проблематични, като например входните 
визи, с цел да се предоставят насоки как те да бъдат решени.
                                               
1 Вж., inter alia, решение на Съда от 31 януари 2006 г. по делото C-503/03 Комисията 

срещу Испания (Сб. 2006 г., стр. I-1097).
2 Вж. http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0840:FIN:BG:PDF
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