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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.3.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1092/2009, внесена от г-н Dimitri Tchernitchenko, с френско 
гражданство, относно отказа на френските органи да издадат дългосрочна 
виза на неговата майка, която е с украинско гражданство

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който е френски гражданин, счита, че решението на 
консулството на Франция в Киев да отхвърли заявлението за дългосрочна виза за 
неговата майка (украинска гражданка) е в нарушение на законодателството за събиране 
на семейството. Вносителят на петицията обяснява, че неговата майка вече е 
предприела всички необходими стъпки за издаването на дългосрочна виза като родител 
на френски гражданин, но не е могла да изчака приключването на този процес във 
Франция, тъй като през 2003 г. й се е наложило да се върне в Украйна по семейни 
причини. Според вносителя на петицията неговата майка, която е на 70 години, 
понастоящем живее сама в Киев. Той е подал оплакване срещу решението на 
консулството на Франция на 16 март 2009 г., но не е получил никакъв отговор.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 ноември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 март 2010 г.

Вносителят е френски гражданин, който пребивава във Франция. Неговата майка, която 
е с украинско гражданство, е подала молба за издаване на дългосрочна виза, за да се 
присъедини към сина си във Франция, но молбата й е била отхвърлена. Вносителят 
счита, че това е нарушение на правото на събиране на семейството.
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Директива 2003/86/ЕО на Съвета от 22 септември 2003 г. относно правото на събиране 
на семейството не се прилага за граждани на Европейския съюз, а единствено за 
граждани на трети страни, които са кандидатствали за събиране с член на семейството, 
който е гражданин на трета страна.

Съгласно член 3, параграф 1 от 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, директивата се прилага единствено за 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.

Поради това гражданите на ЕС, които не са „мобилни“, не попадат в обхвата на 
законодателството на Общността относно правото на събиране на семейството. 
Условията за събиране на семейството остават в обхвата на националното 
законодателство.

Следва да се отбележи, че дори ако Директива 2003/86/ЕО беше приложима, съгласно 
тази директива държавите-членки са свободни да решават дали да разрешат влизането 
и пребиваването на финансово зависими родители (незадължителна клауза от член 4, 
параграф 2, буква а)).


