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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1204/2009 внесена от P.A.M., с испанско гражданство, относно 
свободното движение на малолетни лица на територията на ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията се оплаква от трудностите, с които се е сблъскала във 
връзка с пътуването на малолетни деца на разведени родители в различни държави-
членки, и призовава в техните паспорти да бъдат записвани подробности от решенията 
на семейните съдилища, които разрешават или ограничават тяхната свобода на 
движение в различните държави-членки на ЕС, като по този начин се предотвратят
излишните спорове между родителите.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 04.12.09 Комисията е приканена да предостави сведения (член 
202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 22 април 2010 г.

Вносителката на петицията предлага да бъдат създадени общи изисквания, които да 
улесняват пътуването на малолетни лица, придружени от разведени или разделени 
родители, когато не е налице юридическа пречка пред тяхното движение.

Член 21, параграф 1 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 посочени в Директива 
2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства 
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да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки.

Съгласно член 4, параграф 1 и член 5, параграф 1 от Директивата, гражданите на ЕС 
могат да напускат държавата-членка, на която са граждани, за да пътуват до друга 
държава-членка и да влизат на територията на тази държава с валидна карта за 
самоличност или паспорт. Както потвърждава съдебната практика1 на Съда, дори малко 
дете може да се възползва от правото на свободно движение и пребиваване, 
гарантирано от правото на ЕС. Правоспособността на гражданин на ЕС по отношение 
на правата, гарантирани от правото на ЕС, не може да бъде поставяна в зависимост от 
достигането от въпросното лице на възрастта, указана за придобиване на 
правосубектност за лично упражняване на тези права.

Националното законодателство, което налага разрешение от родителите като условие за 
излизане на малолетно лице от дадена държава-членка, може да бъде обосновано от 
законен интерес, а именно защита на малолетни лица. Трябва да се отбележи, че в това 
отношение член 35 от Конвенцията на ООН за правата на детето2 задължава държавите, 
които са страни по нея, да предприемат всички подходящи мерки за предотвратяване 
отвличането, продажбата или търговията с деца с каквато и да е цел и по всяко време.

Правилата на ЕС3 също така предвиждат подробни проверки на външните граници с 
цел защита на пътуващите малолетни лица.

През последните години държавите-членки, в сътрудничество с Комисията, се стремят 
да улеснят пътуването на малолетни лица, придружавани или не, като се предприемат 
необходимите мерки за предотвратяване на отвличанията от родител. В областта на 
гражданското правосъдие понастоящем не са налице планове за създаване на единен 
документ на ЕС, който да удостоверява отговорността на родителите.

                                               
1 Решение на Съда от 19 октомври 2004 г. по дело C-200/02 Zhu and Chen (Rec. 2004, стр.I-9925)
2 http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm
3 Приложение VII към Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 
2006 година за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите 
(Кодекс на шенгенските граници), OВ L 105 от 13 април 2006 г.


