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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.3.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1135/2007, внесена от Romana Sodotovicova, със словашко 
гражданство, относно задържане в полицейско управление и процедура 
за депортиране

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията, със словашко гражданство, през последните три години е 
пребивавала в Кипър заедно с годеника си. На 24 април 2007 г. е била осъдена на девет 
месеца лишаване от свобода за притежание на наркотични вещества. След изтичане на 
наказанието тя е била задържана в полицейско управление с цел депортиране от Кипър, 
въпреки че не съществува съдебно решение за нейното задържане или депортиране.

2. Допустимост 

Обявена за допустима на 25 март 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 17 юли 2008 г. 

Вносителката на петицията, със словашко гражданство, пребивава в Кипър от 2005 г. 
През април 2007 г. е била осъдена на девет месеца лишаване от свобода за притежание 
на наркотични вещества. След изтичане на наказанието тя е освободена на 28 
септември 2007 г .  На датата на подаване на петицията тя е била задържана в 
полицейско управление, където е очаквала да я депортират, въпреки че не съществува 
съдебно решение за нейното задържане или депортиране. Тя се оплаква, че заповедта за 
депортиране е несъразмерна мярка и нарушава нейното общностно право да се 
придвижва и свободно да пребивава.

Член 18 от Договора за ЕО предвижда, че всеки гражданин на Съюза има право да се 
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придвижва и свободно да пребивава на територията на държавите-членки, при 
ограниченията и условията, предвидени в този договор и в мерките, приети за неговото 
прилагане. Съответните ограничения и условия са посочени в Директива 2004/38/ЕО1

относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат 
и да пребивават свободно на територията на държавите-членки.

При спазване на разпоредбите на глава VІ от директивата държавите-членки могат да 
приемат мерки, ограничаващи свободата на движение и пребиваване на граждани на 
Съюза, от съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, при 
условие че тези мерки са в съответствие с принципа на пропорционалността и се 
основават изключително на личното поведение на въпросното лице, което трябва да 
представлява истинска, настояща и достатъчно сериозна заплаха, която засяга някой от 
основните интереси на обществото.

Заинтересованите граждани на Съюза трябва да бъдат уведомени в писмен вид за всяко 
решение за депортиране и да бъдат точно и изчерпателно информирани за 
съображенията, на които се основава взетото в техния случай решение. 
На гражданите на Съюза се дава достъп до процедури за правна защита по съдебен, а 
по целесъобразност и административен път в приемащата държава-членка, за да могат 
да обжалват или да търсят преразглеждане на всяко решение, взето по отношение на 
тях на основания, свързани с обществения ред, обществената сигурност или 
общественото здраве.

В уведомлението трябва да са посочени съдът или административният орган, пред 
който заинтересованото лице може да обжалва, срокът за обжалване и разрешеният 
срок, в който лицето трябва да напусне територията на държавата-членка.
Член 27, параграф 2, от директивата предвижда, че наличието на предишни наказателни 
присъди не представлява само по себе си основание за предприемането на такива 
мерки. Съдът на ЕО постанови2, че такава присъда може да бъде взета предвид 
единствено дотолкова, доколкото обстоятелствата, довели до тази присъда, 
свидетелстват за лично поведение, което представлява настояща заплаха за 
изискванията на обществения ред. Той също така потвърди3, че законодателство и 
национални практики, при които за граждани на ЕС, на които е наложено наказание за 
определени престъпления, се издава решение за експулсиране, без адекватно да се 
отчете тяхното лично поведение или опасността, която те представляват за 
изискванията на обществения ред, противоречат на общностното право.

Комисията изпрати писмо по електронната поща на вносителката на петицията, за да 
поиска повече подробности относно нейното положение понастоящем, но досега не е 
получила никакъв отговор.

                                               
1 Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно 

правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават 
свободно на територията на държавите-членки, OВ L 158, 30.4.2004 г.

2 Решение на Съда на ЕО от 7 юни 2007 г. по дело C-50/06 "Комисията срещу Нидерландия" (Rec. 
2007, стр. I-4383)

3 Решение на Съда на ЕО от 29 април 2004 г. по дело C-482/01 "Orfanopoulos и Oliveri" (Rec. 2004, стр. 
I-5257)
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4. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 19 юни 2009 г.

След като анализира допълнителната информация, предоставена от Европейския 
парламент във връзка с тази петиция, Комисията счита, че решението за депортиране на 
кипърските власти, с което се нарежда вносителката на петицията да бъде експулсирана 
от Кипър, изглежда противоречи на член 18 от Договора за ЕО и на Директива 
2004/38/EО, в съответствие с анализа в предишното съобщение на Комисията относно 
тази петиция.

Заповедта за депортиране, представена от вносителката, не я информира точно и 
изчерпателно за основанията, на които е взето решението по нейния случай. 
Задължително е решенията да бъдат напълно обосновани и в тях да се посочват всички 
действителни и конкретни фактически и правни основания, въз основа на които те са 
взети. Това е от изключително значение, за да може да се предостави възможност на 
съответните лица да предприемат ефективни стъпки за гарантиране на тяхната защита1, 
както и на националните съдилища, за да са в състояние да преразглеждат ефективно 
казусите. Липсата на цялостна обосновка е в нарушение не само на общностното 
законодателство, но и на законите за националната администрация.

В допълнение, в заповедта не се уточняват съдът или административният орган, пред 
който вносителката може да обжалва, срокът за обжалване и разрешеният срок, в който 
лицето трябва да напусне територията на държавата-членка.

С оглед на горепосоченото Комисията ще се свърже с кипърските органи и ще изиска 
от тях да представят своите забележки по казуса на вносителката на петицията.

5. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 25 март 2010 г.

На 25 май 2009 г. Комисията се свърза с органите на Кипър и поиска техните забележки
относно случая на вносителката на петицията. На 3 ноември 2009 г. беше изпратено 
напомнително писмо.

Кипърските органи отговориха на 14 декември 2009 г. и информираха Комисията, че 
със свое решение от 15 юни 2009 г. Върховният съд е уважил обжалването срещу 
решението за експулсиране на вносителката на петицията и е отменил становището,
според което вносителката е незаконен мигрант.

                                               
1 Дела 36/75 "Rutili"


