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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

1.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1784/2008, внесена от г-н Shina Memud, с нигерийско 
гражданство, жител на Румъния, относно предполагаемо нарушаване от 
страна на Обединеното кралство на Директива 2004/38/ЕО относно 
правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се 
движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, нигериец, женен за румънска гражданка, твърди, че 
посолството на Обединеното кралство в Румъния два пъти му е отказало виза, за да 
отиде при съпругата си, която работи и учи в Обединеното кралство. Според вносителя 
на петицията, в първия си отговор британските органи са твърдели, че той няма карта 
за постоянно жителство в Румъния и следователно не може да докаже намерението си 
да остане в Румъния. Вносителят на петиция е обяснил, че кандидатства втори път за 
виза, след като е получил карта за постоянно жителство в Румъния, но виза отново му е 
била отказана, тъй като британските органи са счели, че той не може да представи 
достатъчно автентични доказателства за брака си. Вносителят на петицията, който 
твърди, че съпругата му е бременна и спешно се нуждае от помощ, иска от Европейския 
парламент да разследва за евентуално неспазване на Директива 2004/38/ЕО от страна на 
Обединеното кралство.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 3 април 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

„Вносителят на петицията, нигериец, женен за румънска гражданка, се жалва, че 
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органите на Обединеното кралство не са зачели правото му съгласно Директива 
2004/38/EО1, като са отказали да му издадат входна виза, тъй като са счели, че е страна 
във фиктивен брак, и като не са го освободили от изискването за виза.

Съгласно член 5, параграф 2 от Директива 2004/38/ЕО, държавите-членки могат, когато 
гражданин на ЕС упражнява правото да се движи и пребивава свободно на територията 
на държавите-членки, да изискат от член на семейството, който е гражданин на трета 
държава, да притежава входна виза. Както е потвърдено от Съда на ЕО2, тези членове 
на семейството имат не само правото да влизат на територията на държавата-членка, но 
също така да получават входна виза за тази цел.

Тъй като правото да се издава входна виза съгласно директивата произтича единствено 
от семейните връзки, приемащата държава-членка може да изиска от членовете на 
семейството, които кандидатстват за входна виза, да представят валиден паспорт и 
доказателство за семейни връзки. Не могат да бъдат изисквани други документи като 
доказателство за настаняване, достатъчни средства, писмена покана или обратен билет. 
Това не пречи държавата-членка да предприеме разследване, ако има основателни 
съмнения, че съответният член на семейството с произход от трета държава може да е 
страна във фиктивен брак, съгласно член 35 от директивата. Изискването на органите 
на Обединеното кралство да представи доказателство за връзката между него и 
неговата съпруга само по себе си не противоречи на правото на Общността.

Член 5, параграф 2 от директивата освобождава членовете на семейството от 
изискването за виза, ако те притежават валидна карта за пребиваване, издадена 
съгласно член 10 от директивата. Такива карти за пребиваване обаче се издават на 
членове на семейството на онези граждани на ЕС, които са упражнили правото си на
свободно движение и са се преместили в държава-членка, различна от тази, чиито 
граждани са. Вносителят на петицията не притежава такава карта за пребиваване, тъй 
като неговата карта за пребиваване е издадена съгласно националното законодателство 
на Румъния относно събирането на семейства на граждани на тази държава.

Комисията е получила жалбата директно от вносителя на петицията и на 10 декември 
2008 г. и 23 февруари 2009 г. му е предоставила своя анализ, който взема предвид 
приложимото законодателство на Общността. В своите отговори, предвид отсъствието 
на всякакво нарушение на приложимата правна уредба на Общността, Комисията 
заключава, че не разполага с компетентност да се намеси или да продължи
разглеждането на неговата жалба.“

                                               
1 Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 

година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да 
се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки, OВ L 158 
от 30 април 2004 г., стр. 77.

2 Виж, inter alia, решение на Съда от 31 януари 2006 г. по дело C-503/03 Commission v
Spain (Сборник 2006, стр. I-1097).


