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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

2.9.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1178/2009, внесена от V.S., с украинско гражданство, относно 
проблеми при упражняване на правата му съгласно Директива 
2003/109/ЕО относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от 
трети страни

1. Резюме на петицията

Вносителят е украински гражданин, който е живял в Испания 14 години, докато 
наскоро не се е преместил в Германия по професионални причини. Съгласно Директива 
2003/109/ЕО той следва да има право да се движи свободно във всяка друга държава-
членка заедно със семейството си. Неговата испанска карта за постоянно пребиваване 
„permiso de residencia permanente“ не е призната от германските органи като отговаряща 
на изискванията на разпоредбите на Директива 2003/109/ЕО; според тях картата следва 
да се нарича „permiso de larga duraciòn CE“ (разрешително за дългосрочно пребиваване 
в ЕО). Поради това се е наложило да кандидатства за работна виза и виза за престой за 
граждани на трети страни, която е с ограничен срок и която не му дава правото да вземе 
със себе си семейството си, за да живеят заедно в Германия. Испания е изостанала с три 
години в прилагането на законодателството на ЕС и в резултат на това, вносителят е в 
изключително трудна ситуация.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 1 декември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

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

Вносителят е украински гражданин, който е живял в Испания 14 години, докато 



PE440.064v02-00 2/3 CM\829674BG.doc

BG

наскоро не се е преместил в Германия по професионални причини. Той би желал майка 
му и брат му да се присъединят към него в Германия, но неговата испанска карта за 
постоянно пребиваване „permiso de residencia permanente“ не е призната от германските 
органи като отговаряща на изискванията на разпоредбите на Директива 2003/109/ЕО. 
Поради това се е наложило да кандидатства за работна виза и виза за престой за 
граждани на трети страни, която е с ограничен срок и която не му дава правото да вземе 
със себе си семейството си. 

Испанските органи не оспорват факта, че вносителят отговаря на условията на 
Директива 2003/109 за получаване на статут на дългосрочно пребиваващ гражданин в 
Испания. 

Поради изоставането на Испания в прилагането на законодателството на ЕС, тя не е 
могла да издаде правилното разрешително съгласно Директивата относно статута на 
дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни („residente de larga duracion-CE“, 
разрешително за дългосрочно пребиваване в ЕО), което би позволило на дългосрочно 
пребиваващите граждани да пребивават в други държави-членки; вместо това, Испания 
издава „permiso de residencia permanente“.

При отсъствие на разрешително за дългосрочно пребиваване, издадено от Испания, 
вносителят е кандидатствал за временно национално разрешително за 
пребиваване/работа в Германия (и то е било издадено) и не може да използва правото 
на събиране на семейството, признато на дългосрочно пребиваващите граждани 
съгласно Директива 2003/109 (член 16 от Директивата относно статута на дългосрочно 
пребиваващи граждани от трети страни: когато има вече създадено семейство в първата 
държава-членка, членовете на неговото семейство, които изпълняват изискванията, 
посочени в член 4, параграф 1 от Директива 2003/86/ЕО, имат право да го придружат 
или да се присъединят към него във втората държава-членка).

Въпросните членове на семейството на вносителя обаче са неговата майка и по-малък 
брат (които все още пребивават в Испания). Тъй като член 4 е задължителен само по 
отношение на членовете на основното семейно ядро (съпруг/съпруга/непълнолетни 
деца) и с право на преценка по отношение на други членове на семейството (преки 
роднини по възходяща линия; братята и сестрите не се споменават), вносителят не би 
имал право на събиране на семейството дори и като притежател на разрешително за 
дългосрочно пребиваване, като тази възможност остава по преценка на съответната 
държава-членка.

Заключение

Испания наскоро прие закон, който транспонира тази и други директиви. Комисията ще 
пише на Испания и ще я помоли да потвърди, че действително вече издава правилните 
разрешителни при заявления от дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни, 
които отговарят на условията.

4. Отговор на Комисията, получен на 2 септември 2010 г.
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В отговор на своето съобщение от 25 март 2010 г. Комисията получи уверения от 
страна на испанските органи, че понастоящем Испания действително издава 
правилните разрешителни при заявления от дългосрочно пребиваващи граждани от 
трети страни, които отговарят на условията.


