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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1443/2009, внесена от L.G., с германско гражданство, относно 
специалното право на виза между ЕС—Русия за роднини по права линия с 
различна националност

1. Резюме на петицията 

Вносителката на петицията е на мнение, че споразумението между ЕС и Русия за по-
гъвкав визов режим, влязло в сила на 1 юни 2007 г., е дискриминиращо спрямо 
членовете на семейството, които са с различни националности. Макар че членове на 
семейството, които са от същата националност, могат да кандидатстват за виза с право 
на многократно влизане в страната, валидна за период до 5 години, вносителката, която 
е германска гражданка и живее в Германия и на която се налага редовно да пътува до 
Русия, за да се грижи за майка си, руска гражданка, живееща в Русия, посочва, че всеки 
път е необходимо да кандидатства за туристическа виза. Вносителката призовава 
сключеното визово споразумение между ЕС и Русия да бъде изменено, като 
възможностите за визи с право на многократно влизане в страната бъдат предоставени 
и на роднини по права линия, като по този начин им се даде възможност да пътуват до 
Русия, когато е необходимо.

2. Допустимост 

Обявена за допустима на 10 март 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 септември 2009 г.

Вносителката на петицията, която е германска гражданка и живее в Германия и чиято 
86-годишна майка е руска гражданка, живееща в Русия, посочва, че споразумението 
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между ЕС и Русия за улесняване на издаването на визи предвижда издаване на визи за
многократно влизане в Шенгенското пространство, валидни за период до пет години, за 
руските граждани, които са съпрузи или деца на руски граждани, законно пребиваващи 
в държава-членка на ЕС.

За разлика от това, споразумението не предвижда издаване на визи за многократно 
влизане в Русия за гражданите на ЕС, които са съпрузи или деца на руски граждани, 
живеещи в Русия. Вносителката счита, че това положение е дискриминиращо спрямо 
семействата, чиито членове са с различни националности, и призовава споразумението 
за улесняване на издаването на визи да бъде предоговорено, за да се осигурят
специални улеснения за преките членове на семейството, които са с различни 
националности.

Вносителката на петицията също така напомня, че в отговор на нейна предишна 
петиция (петиция № 766/2005) Комисията е заявила, че споразумението за улесняване 
на издаването на визи между ЕО и Русия ще осигури улеснения. Вносителката обаче 
твърди, че не се ползва с никакво улеснение.

Споразумението между ЕО и Русия за улесняване на издаването на визи1 влиза в сила 
на 1 юни 2007 г. Споразумението улеснява издаването на краткосрочни визи (за
престой до 90 дни на всеки период от 180 дни) на всички граждани на Европейския 
съюз и Руската федерация на реципрочна основа.
За всички кандидати за виза таксата за обработка на заявленията е намалена до 35 евро 
(член 6, параграф 1) в сравнение с обикновената такса за обработка на заявленията за 
шенгенска виза от 60 евро и таксата за обработка на заявленията за виза за Русия от 60, 
100 или 140 евро (в зависимост от желания брой влизания в страната), плащана от 
гражданите на ЕС, които не са обхванати от споразумението между ЕО и Русия за 
улесняване на издаването на визи2. Освен това, всички заявления за издаване на виза 
трябва да бъдат обработени в срок от 10 календарни дни (член 7, параграф 1).
Освен това, редица категории граждани ползват допълнителни улеснения по 
споразумението. Така например член 5, параграф 1 предвижда да се издават визи за 
многократно влизане със срок на валидност до пет години на определени категории 
граждани, включително:
“съпрузи и деца (включително осиновени) под 21 години или на издръжка на 
родителите, които посещават граждани на Европейския съюз или на Руската 
федерация, законно пребиваващи на територията на Руската федерация или на 
държавите-членки, със срок на валидност, ограничен до срока на валидността на 
тяхното разрешение за законно пребиваване."
Тази разпоредба се отнася от една страна до гражданите на ЕС, които посещават 
съпрузи или родители, които са граждани на Европейския съюз, законно пребиваващи 
на територията на Руската федерация, и от друга страна до гражданите на Русия, които 

                                               
1 Споразумение между Европейската общност и Руската федерация за улесняване на издаването на визи 
на граждани на ЕС и на Руската федерация, Официален вестник на Европейския съюз, L129/27, 17.5.2007 
г., на разположение на: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:129:0027:0034:EN:PDF.
2 Тъй като Обединеното кралство и Република Ирландия не участват в общата визова политика, 
гражданите на тези държави-членки не са обхванати от споразумението между ЕО и Русия за улесняване 
на издаването на визи.
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посещават съпрузи или родители, които са граждани на Руската федерация, законно 
пребиваващи на територията на държавите-членки на ЕС. Като гражданка на ЕС, която 
посещава родител с руско гражданство, живеещ на територията на Руската федерация, 
вносителката на петицията (независимо от нейната възраст) всъщност не попада в 
приложното поле на тази конкретна разпоредба на споразумението за улесняване на 
издаването на визи.

Всяка от страните по споразумението може по своя преценка да улесни издаването на 
визи на членове на семейството на нейните собствени граждани независимо от 
практиката, въведена от другата страна. Съответно, въпреки че руските органи са 
свободни да издадат виза за многократно влизане на гражданин на ЕС, чийто родител е 
руски гражданин, живеещ на територията на Руската федерация, гореспоменатото 
споразумение не ги задължава да го направят.

Предвид настоящата петиция и сходни въпроси, получени от граждани на ЕС, които са 
членове на семейството на руски граждани, Европейската комисия при всички случаи 
ще повдигне този въпрос пред руските органи в рамките на съвместния комитет от 
представители на Европейската общност и на Руската федерация, създаден с 
горепосоченото споразумение за улесняване на издаването на визи.


