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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 1114/2009, внесена от Amedeo Intonti, с италианско 
гражданство, относно изясняване на правилата за издаване на визи за 
лица, които не са граждани на ЕС, имащи семейни връзки с граждани 
на ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е поискал информация от италианските органи относно 
процедурата за получаване на виза за член на семейството на неговата съпруга, който 
не е гражданин на ЕС, за да посети Италия. Той е получил неразбираеми и 
противоречиви отговори и подозира информационно затъмнение поради редица 
възможни причини.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 ноември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

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

Правилата, понастоящем уреждащи издаването на шенгенски визи за краткосрочен 
престой, са изложени в Общите консулски инструкции (ОКИ) (ОВ C 326 от 22 
декември 2005 г. и ОВ L 131 от 28 май 2009 г.), но тези инструкции съдържат само една 
специфична препратка към информацията, която трябва да бъде предоставяна на 
обществеността, в Част VII, точка 1.8, която постановява, че „Дипломатическите 
мисии и консулските служби на държавите-членки излагат на видно място точна 
информация за обществеността относно начините за насрочване на среща и 
подаване на заявление". По този начин, държавите-членки не са задължени от 
законодателството на Съюза да предоставят подходяща информация.
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Регламент (ЕО) № 810/2009 за създаване на Визов кодекс на Общността (ОВ L 243 от 
15 септември 2009 г.), който, наред с други актове, отменя ОКИ, влезе в сила на 5 
октомври 2009 г., като ще започне да се прилага от 5 април 2010 г. Той съдържа 
специфичен член, който изброява различната информация, която следва да бъде 
подавана на обществеността. Оперативните инструкции за прилагането на правните 
разпоредби ще бъдат изложени в „Наръчник за консулска организация и местно 
шенгенско сътрудничество”, включително препратка към специфичната информация, 
която следва да бъде давана на кандидати за визи, които са членове на семействата на 
граждани на ЕС. Проектовариант на Наръчника се изготвя в момента в процедурата на 
комитология по регулиране и ще бъде одобрен с Решение на Комисията в началото на 
2010 г.

Директива 2004/38/ЕО постановява, че „Държавите-членки осигуряват [на членове на 
семейства, които попадат в обхвата на Директивата] всички необходими улеснения 
за получаване на необходимите визи”, но не съдържа специфична препратка към 
информацията, която следва да бъде предоставена от държавите-членки на въпросната 
общественост. Така, макар и да предоставят недостатъчна информация на 
обществеността, в това отношение не може да се счита, че италианските власти 
нарушават правилата на Общността.

Що се отнася до частта от петицията, отнасяща се до визите, на вносителя на петицията
се обръща внимание на факта, че пътуването на член на семейството на гражданин на 
ЕС до държавата на произход на последния не попада в обхвата на Директива 
ЕО/2004/38 (напр. молдовски гражданин, който е член на семейството на италиански 
гражданин и който отива при италианския гражданин, пребиваващ в Италия), докато 
пътуването на член на семейството на гражданин на ЕС, който придружава гражданина 
на ЕС при пътуване до държава-членка, различна от държавата на произход на 
гражданина на ЕС (напр. молдовски гражданин, който е сключил брак с румънски 
гражданин и който придружава румънския гражданин при пътуване до Италия) попада 
в обхвата на тази Директива.


