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Комисия по петиции

25.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0436/2009, внесена от R. L., с албанско гражданство, относно 
предполагаемо неспазване на разпоредбите на Директива 2003/86/ЕО на 
Съвета относно правото на събиране на семейството

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изтъква, че разпоредбите на италианския закон относно 
събирането на семейството (закон "Боси-Фини" № 189 от 2002 г.) противоречат на духа 
и буквата на Директива 2003/86/ЕО на Съвета относно правото на събиране на 
семейството. Вносителят на петицията се позовава по-конкретно на член 4, параграф 2 
от директивата, който гласи, че държавите-членки могат да разрешат влизането и 
пребиваването на родственици от първа степен по пряка възходяща линия на кандидата 
или неговия съпруг, когато те се намират на тяхна издръжка и не се ползват с 
необходимата семейна подкрепа в страната на произход. Поради това вносителят на 
петицията призовава Европейския парламент да се занимае със случая.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 Юни 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 25 Септември 2009 г.

Вносителят на петицията повдига въпроси, свързани с прилагането в Италия на 
Директива 2003/86/ЕО относно правото на събиране на семейството.  Вносителят на 
петицията посочва по-конкретно съвместимостта на италианския закон с член 4, 
параграф 2 от Директивата за събиране на семейството.   
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Директива 2003/86/ЕО беше транспонирана в Италия чрез законодателен декрет № 5 от 
8 януари 2007 г. и по-късно чрез законодателен декрет № 160 от 3 октомври 2008 г., 
който изменя законодателен декрет № 286 от 25 юли 1998 г. (Консолидиран текст на 
разпоредбите относно законите  приложими спрямо имиграцията и нормите относно 
статута на чужденеца). 

Вносителят на петицията се позовава на член 4, параграф 2 от Директива 2003/86/ЕО 
относно правото на събиране на семейството, който гласи:

2. Държавите-членки могат със закон или подзаконов нормативен акт да 
разрешат влизането и пребиваването по смисъла на настоящата директива, при 
условие че са спазени изискванията на глава IV за следните членове на 
семейството:

а) родственици от първа степен по пряка възходяща линия на кандидата или 
неговия съпруг, когато те се намират на тяхна издръжка и не се ползват с 
необходимата семейна подкрепа в страната на произход;

В съответствие с посочената разпоредба, в допълнение към семейното ядро, държавите-
членки могат за включат като членове на семейството родители на кандидата, които са 
на негова издръжка, „при условие, че са спазени изискванията на глава ІV“.  
Следователно, когато дадена държава-членка реши да предостави тази възможност, се 
прилагат установените от директивата стандартни условия.
Италия реши да се възползва от тази възможност. Член 1а, буква г от италианския 
законодателен декрет № 160 от 3 октомври 2008 г., който влезе в сила на 5 ноември 
2008 г., гласи: 

„Чужденецът може да поиска присъединяване за следните родственици:

г) издържани родители, в случай че те нямат други деца в страната на произход 
или в страната, от която идват, или родители на възраст над 65 години, в 
случай, че другите деца нямат възможност да ги издържат поради 
документирани  сериозни здравословни причини.“  

Накратко, посочената разпоредба се отнася до родственици от първа степен по пряка 
възходяща линия, които нямат други синове/дъщери в страната на произход или, в 
случай че са на възраст над 65 години, другите синове/дъщери нямат възможност да 
ги издържат поради сериозни и документирани здравословни причини.  

С оглед на правото на преценка, с която държавите-членки се ползват при въвеждането 
на посочената факултативна разпоредба, Комисията е на мнение, че член 1а, буква г) от 
италианския законодателен декрет № 160 от 3 октомври 2008 г. не противоречи на член 
4, параграф 2 а от Директива 2003/86/ЕО относно правото на събиране на семейството. 


