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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

22.4.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1441/2009, внесена от Alwin Jung, с германско гражданство, 
относно дискриминация на германските граждани в сравнение с други 
граждани на ЕС, които живеят в Германия, по отношение на 
събирането на семейството

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията живее в държавата-членка, на която е гражданин. По тази 
причина той не попада в приложното поле на Директива 2004/38/ЕО, която 
регламентира правото на свободно движение на гражданите на ЕС, които не живеят в 
държавата-членка, на която са граждани. Според германското законодателство неговата 
съпруга тайландка трябва да премине изпит по езика, за да получи виза, за да се 
присъедини към него в Германия, изискване, което не е приложимо за гражданите на 
ЕС, които попадат в приложното поле на Директива 2004/38/ЕО. Той счита това за 
дискриминация.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 януари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

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

Вносителят на петицията, германски гражданин, живеещ в Германия, възразява срещу 
това, че съгласно германското право, неговата съпруга тайландка трябва да премине 
изпит по езика, за да получи виза, за да се присъедини към него в Германия.

В правото на Общността, разпоредбите относно събирането на семейството са 
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предвидени в Директива 2003/86/EО1 и Директива 2004/38/EО2.

Директива 2003/86/EО не е приложима по отношение на членове на семейството на
гражданин на ЕС, съгласно указаното в член 3, параграф 3 от директивата.

Съгласно член 3, параграф 1 от Директива 2004/38/EО, тази директива се прилага за 
всички граждани на Съюза, които се движат или пребивават в държава–членка, 
различна от тази, на която са граждани. Правилата относно свободното движение се 
прилагат също и по отношение на граждани на ЕС, които се връщат в своята собствена
държава-членка, след като действително и ефективно са пребивавали в друга държава-
членка.3

Граждани на ЕС, които не попадат в обхвата на директивата, нямат право да се ползват 
от правата, предоставени на онези граждани на ЕС, които са ползвали правото си на 
свободно движение. В отсъствието на приложимо право на Общността, германските 
органи са тези, които определят изискванията, свързани с правото на членове на 
семейството, които са граждани на трети страни, да се присъединят към германски 
граждани.

                                               
1 Директива 2003/86/ЕО на Съвета от 22 септември 2003 година относно правото на събиране на 

семейството.
2 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.

3 Дела C-370/90 Singh и C-291/05 Eind.


