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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.3.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1224/2009, внесена от Eglantina Kazanxhi, с италианско
гражданство, относно изпълнението на Директива 2004/38/ЕО от страна 
на италианските органи

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията протестира срещу решението на италианските органи да 
депортират член на нейното семейство, който е с албанско гражданство, на основание, 
че той не е подал заявление за удължаване на неговото разрешително за пребиваване. 
Заявлението, което той впоследствие е подал, за да му се позволи да се присъедини към 
семейството си в Италия, е било отхвърлено от италианското посолство в Албания. 
Вносителката счита, че Италия не изпълнява разпоредбите на 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 и затова тя търси 
съдействие от Европейския парламент.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 4 декември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

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

Вносителката, която е италианска гражданка, се оплаква, че италианските органи са 
депортирали член на нейното семейство с албанско гражданство и че подаденото 
впоследствие от него заявление за повторно присъединяване към семейството му в 
Италия е било отхвърлено. Според вносителката това представлява нарушение на 
Директива 2004/38/ЕО.
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Член 21 от Договора за функционирането на Европейския съюз постановява, че всеки 
гражданин на Съюза има право свободно да се движи и да пребивава в рамките на 
територията на държавите-членки при спазване на ограниченията и условията, 
предвидени в Договорите, и на мерките, приети за тяхното осъществяване. Съответните 
ограничения и условия са определени в 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 от директивата, тя 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. Граждани на ЕС, които се завръщат в своята държава на произход, след като са 
пребивавали в друга държава-членка, също се ползват от правилата относно свободното 
движение на хора.

Според предоставената информация случаят не попада в обхвата на законодателството 
на Съюза относно правото на свободно движение и пребиваване. Член на семейството, 
който е гражданин на трета страна, няма право да се възползва от правата, дадени на 
граждани на ЕС, които упражняват правото си на свободно движение.

Вносителката също така се оплаква от предполагаем сигнал, подаден в Шенгенската 
информационна система (ШИС). Държавите-членки са отговорни за изпращане на 
сигнали в ШИС съгласно разпоредбите на Конвенцията за прилагане на Шенгенското 
споразумение и съответните разпоредби на националното законодателство (членове 92 
и 108 от Шенгенската конвенция). Държавата-членка, която подава сигнала, решава 
дали важността на конкретния случай дава основание за регистрация в Шенгенската 
информационна система (член 94 от Шенгенската конвенция). Следва да се отбележи, 
че Европейската комисия няма достъп до съхраняваните в ШИС данни.

Всяко лице, което счита, че в ШИС се съдържат лични данни, които се отнасят до него 
(включително в случай на отхвърлено заявление за издаване на виза, поради подаден 
сигнал в ШИС), може да поиска достъп до информация относно данните за него, които 
са включени в системата. За да упражни това право, въпросното лице може да се 
свърже със страна по конвенцията по свой избор (член 109 от Шенгенската конвенция). 
Достъпът до такава лична информация може да бъде отказан, в случай че противоречи 
на обществения интерес, по-специално ако разкриването на такава информация би 
възпрепятствало предотвратяването или разследването на престъпление.

Всяко лице може да поиска поправяне на фактически неточни данни в ШИС или 
заличаване на неправомерно съхранявани данни, които се отнасят за него (член 110 от 
Шенгенската конвенция). За тази цел въпросните лица следва да се свържат с 
националните органи, които отговарят за въвеждането на данните, или с националния 
орган за защита на данните. Само страната по конвенцията, която е регистрирала даден 
сигнал, може да прави изменения, допълнения, корекции или да заличава данни, които 
е въвела в ШИС (член 106 от Шенгенската конвенция).

Условията за разкриване на данни са различни в различните страни. Кореспондентите 
ни в Италия съветват вносителката да се свърже със следния орган за допълнителна 
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консултация:

Ministero dell'Interno,
Ufficio Coordinamento e Pianificazione FF.PP. Tel.+39.0646540801/2/3/4/5
Div. N.SIS Fax.+39.0646540950
via Torre di Mezzavia, 9, 00173 Roma.

Следва да се отбележи, че споменатият Регламент ШИС ІІ се отнася за бъдещата 
система ШИС ІІ, която ще замени ШИС на по-късен етап, след приключване на 
допълнителната работа по разработването и изпитването.


