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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0305/2009, внесена от Marisa Pignolo, с италианско гражданство, 
относно свободното движение на хора в ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията, която е с италианско гражданство и от най-ранно детство е 
живяла в Белгия, се е омъжила за сенегалски гражданин. Белгийските имиграционни 
органи отказват да издадат на съпруга й виза за влизане на белгийска територия. 
Вносителката твърди, че проблемът с получаването на виза за събиране на семейството 
се дължи на факта, че тя е италианска гражданка, пребиваваща в Белгия, което 
представлява дискриминация на основание националност.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 юни 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

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

„Петицията

Вносителката, която е родена в Белгия, но притежава италианско гражданство, се е 
омъжила за сенегалски гражданин в Дакар на 4 април 2008 г. Той среща пречки, когато 
кандидатства за виза, за да се присъедини към съпругата си в Белгия, където местните 
органи отказват да регистрират брака на двойката и са ги инструктирали да го 
регистрират в Италия. Вносителката твърди, че среща проблеми поради това, че има 
италианско гражданство, а пребивава в Белгия.

Наблюдения на Комисията
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Комисията посочва, че Директива 2004/38/ЕО е приложима в този случай. Съгласно 
директивата членове на семейството имат правото да придружават или да се 
присъединяват към граждани на ЕС в държава-членка, различна от тази, на която са 
граждани. Това право произтича от тяхната семейна връзка с въпросните граждани на 
ЕС.

Съгласно член 5, параграф 2 от директивата, когато гражданин на ЕС упражнява 
правото си да се движи и да пребивава свободно на територията ѝ, Белгия може да 
изиска от член на семейството, който е гражданин на трета държава, да притежава 
входна виза в съответствие с Регламент (ЕО) № 539/2001.

Както е потвърдено и от Съда на Европейските общности1, такива членове на 
семейството не само имат правото да влизат на територията на държавите-членки, но и 
да получат виза за влизане. Държавите–членки осигуряват на такива лица всички 
необходими улеснения за получаване на необходимите визи. Тези визи се издават 
безплатно, в най-кратък срок и въз основа на ускорена процедура.

Но правото на получаване на входна виза не е безусловно, тъй като законодателството
на Общността позволява на държавите-членки да откажат на гражданин на ЕС входна 
виза в случай на злоупотреба или измама или ако те представляват риск за 
изискванията на обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве по
смисъла на глава VI от Директива 2004/38/ЕО.

Изглежда, че молбата за издаване на виза на съпруга на вносителката на петицията е 
била отхвърлена на основание, че бракът не е регистриран в Италия. Директивата не 
определя такива допълнителни изисквания, които могат да представляват пречка за
свободното движение.

На 2 юли 2009 г. Комисията прие насоки2 за по-добро транспониране и прилагане на 
Директива 2004/38/ЕО. Насоките разясняват, че въпреки че не съществуват правила на 
Общността относно признаването на бракове между държавите-членки, бракове, 
сключени законно където и да било по света, по принцип трябва да бъдат признавани за 
целите на прилагането на директивата, въпреки че съществуват много критерии за 
определяне на валидността и целта на брака.

                                               
1 Вж. наред с другото, Решение на Съда от 31 януари 2006 г. по дело C-503/03 Комисията срещу 

Испания (Сборник съдебна практика 2006, стр. I-1097).
2 COM(2009) 313 окончателен.


