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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

26.10.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: - Петиция 1172/2007, внесена от Hans-Peter Schneider, с германско 
гражданство, относно несъответствието между германското 
законодателство по отношение на чуждестранни граждани, от една 
страна, и Хартата за основните права, EКПЧ и Директива 
2003/86/EО относно правото на събиране на семейството, от друга
страна

- Петиция 0916/2008, внесена от Eilert Marks, с германско 
гражданство, относно събиране на семейство

1. Резюме на петициите

Петиция 1172/2007:
Вносителят на петицията твърди, че при въвеждане на европейското право в 
националното законодателство и при изменение на законодателството относно 
имиграцията Федерална република Германия нарушава по недопустим начин основни 
права, и по-специално разпоредбата на Европейската конвенция за защита на правата 
на човека и основните свободи (EКПЧ) и Директива 2003/86/ЕО. Той твърди, че се 
упражнява дискриминация на основата на езикови изисквания (нееднакво третиране) и 
етнически или социален произход, като отбелязва, че от съпрузи от Корея, например,  
не се изисква да доказват, че владеят много добре немски език, докато от съпрузи от 
Тайланд се изисква да представят писмено доказателство за това. Той изразява 
неразбиране защо за издаване на визи за събиране на съпрузи се изисква много добро 
владеене на език, а за наемане на работа – не. Той счита, че конкретното ниво на 
езикова компетентност, което се изисква от германските органи (удостоверение за 
владеене на немски език A1), е прекалено високо, като по този начин се нарушават 
разпоредбите на Директива 2003/86/EО. Необходимите средства за посещаване на 
езиковите курсове не винаги са на разположение в страната по произход, като по този 
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начин събирането на съпрузи се забавя за ненужно дълъг период. Езиковата 
компетентност се придобива по-лесно в страната на местоживеене на съпруга и в 
семейна среда. Той твърди, че новите правила насърчават по-скоро изключването, 
отколкото интеграцията.

Петиция 0916/2008:
Вносителят на петицията, който се е оженил за украинска гражданка през 2007 г., с 
която желае да живее заедно и да са семейство в Германия, посочва, че германските 
органи му пречат да го направи, като отказват да издадат виза на съпругата му. Той 
търси помощта на Европейския парламент, за да може тя да се присъедини към него 
възможно най-скоро.

2. Допустимост

Петиция 1172/2007: Обявена за допустима на 7 април 2008 г.
Петиция 916/2008: Обявена за допустима на 20 ноември 2008 г.

Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 26 октомври 2009 г.

Петициите

Вносителите на петициите са германски граждани, които пребивават в Германия. И 
двамата са женени за граждани на трети държави и са получили отказ на съответните 
им искания за виза за целите на събиране на семействата .

Според единия от вносителите изискването съгласно германския Закон за имиграцията 
да се представи доказателство за определено ниво на езикова компетентност нарушава 
разпоредбите на Директива 2003/86/ЕО1 относно правото на събиране на семейството.

Приложимо законодателство на Общността

Директива 2003/86/ЕО на Съвета от 22 септември 2003 г. относно правото на събиране 
на семейството изобщо не се прилага за граждани на Съюза, а само за гражданите на 
трети държави, които искат да се съберат с член на семейството, гражданин на трета 
държава.

Съгласно член 3, параграф 1 от Директива 2004/38/ЕО2 относно правото на граждани на 
Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на 
територията на държавите-членки, тази директива се прилага за всички граждани на 
Съюза, които се движат или пребивават в държава-членка, различна от тази, на която са 
граждани, и за членовете на техните семейства, които ги придружават или се 
присъединяват към тях.

                                               
1 ОВ L 251, 3.10.2003 г., стр.12.
2 ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77.
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Следователно „не-движещи се“ граждани на ЕС не попадат в обхвата на
законодателството на Общността в областта на събирането на семейството. Тяхното 
евентуално право на събиране на семейството е предмет на националното 
законодателство.


