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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0390/2009, внесена от г-н Ioannis Papaioannou, с гръцко 
гражданство, относно предполагаемо нарушение на Директива 
2004/38/ЕО от френските органи

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията възразява срещу отговора, получен от Консулството на 
Франция в Лондон, с който той е информиран, че неговата съпруга с руско 
гражданство, която притежава разрешение за пребиваване в Обединеното кралство, все 
пак се нуждае от виза, за да пътува до Франция. Вносителят твърди, че в отговора се 
посочва, че Консулството на Франция не е получавало никакви нови указания във 
връзка с прилагането на Директива 2004/38/ЕО.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 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.

Вносителят на петицията, гръцки гражданин, пребиваващ в Обединеното кралство, се 
оплаква от Консулството на Франция в Лондон, което настоява, че неговата съпруга, с 
руско гражданство, която притежава разрешение за пребиваване в Обединеното 
кралство, трябва да притежава виза, за да пътува във Франция с него.
Член 18 от Договора за ЕО определя, че всеки гражданин на Съюза има право свободно 
да се движи и да пребивава в рамките на територията на държавите-членки при 
спазване на ограниченията и условията, предвидени в настоящия договор, и на мерките, 
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приети за неговото осъществяване. Съответните ограничения и условия са определени 
в 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.

Съгласно член 5, параграф 2 от директивата, граждани на трета държава, които са 
членове на семейството на граждани на ЕС и притежават „карта за пребиваване на член 
на семейството на гражданин на ЕС“ са освободени от изискванията за виза, когато 
пътуват, за да придружават или да се присъединят към гражданина на ЕС в друга 
държава-членка.
Тъй като изглежда, че това е изолиран случай, Комисията съветва вносителя да се 
обърне за помощ към онлайн мрежата за разрешаване на проблеми СОЛВИТ, в която 
държавите-членки на ЕС си сътрудничат, за да разрешават проблеми, които възникват 
вследствие на неправилно прилагане на законодателството в областта на вътрешния 
пазар от публичните органи.


