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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

11.5.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно Петиция 1461/2009, внесена от Luca Becchetti и Nenita Pandong, с 
италианско гражданство, относно 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

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията протестира срещу отказа на италианското посолство в 
Манила да издаде туристическа виза на сестрата на неговата съпруга, като посочва, че 
не са изложени никакви основания. Той твърди, че това е нарушение на Директива 
2004/38/ЕО, като посочва, че съпругата му е италианка. Затова той моли Европейския 
парламент да проведе разследване по въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 януари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 11 май 2010 г.

Член 21, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз гласи, 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 могат да бъдат намерени в Директива 2004/38/ЕО.
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:229:0035:0048:EN:PDF).

Както е предвидено в член 3 от директивата, тя се прилага само за граждани на Съюза, 
които се движат или пребивават в държава-членка, различна от тази, на която са 
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граждани, и за членовете на техните семейства, които ги придружават или се 
присъединяват към тях. Гражданите на ЕС, които пребивават в държавата-членка, на 
която са граждани, обикновено не се ползват от правата, предоставени от 
законодателството на Съюза за свободно движение на хора. Въпреки това граждани на 
ЕС, които се връщат в своята държава на произход, след като са пребивавали в друга 
държава-членка, се ползват също така и от правилата относно свободното движение на 
хора.

Няма признаци, че съпругата на вносителя на петицията и нейната сестра са в 
положение, което влиза в обхвата на законодателството на Съюза относно правото на 
свободно движение и пребиваване (тъй като и двете имат италианско гражданство и 
пребивават в Италия); по тази причина те нямат право да се възползват от правата, 
предоставени на гражданите на ЕС, които са упражнили правото си и са отишли в друга 
държава-членка (например от задължението на държавите-членки да обосноват отказа 
на виза, за която е кандидатствал член на семейството, който е гражданин на трета 
държава).

Следователно се прилагат общите правила на ЕС относно условията и реда за издаване 
на визи за краткосрочно пребиваване. Настоящите правила (Общите консулски 
инструкции (ОКИ)) не изискват от държавите-членки да обосновават отказите за 
издаване на визи и не позволяват засегнатите лица да обжалват отрицателните 
решения. Визовият кодекс1 (член 32), в сила от 5 април 2010 г .  (отменящ ОКИ), 
въвежда общи правила за уведомление и основание на отказите и дава право на 
обжалване на засегнатите лица (за тези жалби се прилага националното 
законодателство).

                                               
1 Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на 
Визов кодекс на Общността, ОВ L 244, 15.9.2010 г., стр. 1.


