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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

19.2.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1048/2009, внесена от A.M., с полско гражданство, относно 
отхвърляне от страна на полските органи на молбата за издаване на 
виза за дългосрочно пребиваване на съпруга й

1. Резюме на петицията

На съпруга на вносителката, който е от Тринидад и Тобаго, но пребивава постоянно в 
САЩ, е забранено да влиза в Германия, защото в миналото е нарушил визовите 
правила. Неотдавна е кандидатствал за виза за дългосрочно пребиваване в Полша, 
където желае да пребивава заедно с вносителката, но полските органи са отхвърлили 
молбата му поради посочените по-горе причини.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 ноември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 19 февруари 2010 г.

Вносителката на петицията е с полско гражданство, с местожителство в Полша, и е 
омъжена за гражданин на трета страна. Молбата на съпруга й за виза за дългосрочно 
пребиваване в Полша му е била отказана. Той е надхвърлил разрешения му от 
шенгенска виза срок на престой с два месеца през 2008 г. и има забрана за влизане до 
2012 г., която е издадена от германските органи.

Директива 2003/86/ЕО на Съвета от 22 септември 2003 година относно правото на 
събиране на семейството не се прилага за граждани на Общността, а само за граждани 



PE439.202v01-00 2/2 CM\805918BG.doc

BG

на трети страни, които се стремят към събиране с член на семейството, гражданин на 
трета страна.

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 3, параграф 1 от нея, се прилага само за граждани на ЕО, 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.

По този начин „немобилни“ граждани на ЕО не попадат в обхвата на законодателството 
на Общността относно събирането на семейството; изискванията за събиране на 
семейството остават предмет на националното законодателство.


