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Комисия по петиции

9.12.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1047/2007, внесена от Pol O'Morain, с ирландско гражданство, 
относно условията за издаване на визи за членове на семействата на 
европейски граждани

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който е с ирландско гражданство, желае да знае дали детето 
му, гражданин на ЕС, на което британските органи са издали разрешително за 
постоянно пребиваване, трябва да кандидатства за виза, за да пътува от Англия до 
други държави-членки на ЕС. Той самият твърди, че съгласно член 5, параграф 2 от 
Директива 2004/38/ЕО това не следва да е необходимо. Въпреки това обаче, френските 
органи и много европейски посолства в Лондон са го информирали, че независимо от 
разпоредбите на директивата, всъщност е необходима виза, въпреки притежаваното 
разрешително за постоянно пребиваване като член на семейството на европейски 
гражданин.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10 март 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 26 септември 2008 г.

Вносителят на петицията твърди, че френското посолство и посолствата на много други 
държави-членки на ЕС изискват членове на семейството на гражданин на ЕС, които са 
граждани на трети страни, да притежават входна виза, въпреки че те притежават карта 
за постоянно пребиваване. Той също се оплаква, че отнема средно 8 седмици от датата 



PE414.112v02-00 2/3 CM\851646BG.doc

BG

на подаване на молба до момента, в който бъде назначена среща.

Според Директива 2004/38/EО, членове на семейството имат правото да придружават 
или да се присъединяват към гражданина на ЕС в държава-членка, която е различна от 
държавата-членка, на която той е гражданин. Това право произлиза от тяхната семейна 
връзка с гражданина на Европейския съюз.

Член 5, параграф 2 от директивата постановява, че държавите-членки могат, когато 
гражданинът на ЕС упражнява правото си да се движи и да пребивава свободно на 
тяхна територия, да изискат от член на семейството, който е гражданин на трета страна, 
да притежава входна виза в съответствие с Регламент (ЕО) № 539/2001 или, когато е 
приложимо, в съответствие с националното законодателство.

Член 5, параграф 2 от директивата постановява, че притежаването на валидната карта за 
пребиваване, посочена в член 10 на директивата, освобождава членове на семейството 
на гражданин на ЕС, които са граждани на трета страна, от изискването да притежават 
виза, когато те придружават или се присъединяват към гражданина в държава-членка, 
различна от държавата-членка, на която той е гражданин.

Картите за пребиваване по член 10 от директивата се издават на членове на 
семейството, които са граждани на трети страни, за да се удостовери, че те имат право 
да пребивават в приемащата държава-членка за период, по-дълъг от три месеца.

Както постановява член 16, параграф 2 от директивата, членове на семейството, които 
са граждани на трети страни, които са пребивавали законно с гражданина на ЕС в 
приемащата държава-членка за непрекъснат период от пет години, имат право на 
постоянно пребиваване там. Това право се удостоверява чрез карта за постоянно 
пребиваване, издадена съгласно член 20 от директивата.

Тъй като член 5, параграф 2 от директивата освобождава притежателите на карта за 
пребиваване от изискването да притежават виза, Комисията счита, че, a fortiori, 
притежателите на карта за постоянно пребиваване по член 20 от директивата също са 
освободени от изискването да притежават виза.

За да спази разпоредбите на Директива 2004/38/EО, Франция въведе в сила изменения 
Кодекс за влизане и престой на чужденци и за правото на убежище (Code de l'entrée et 
du séjour des étrangers et du droit d'asile).

Член R121-1 от Кодекса правилно транспонира член 5, параграф 2 от директивата, като 
постановява, че членове на семейството, които са граждани на трети страни, са 
освободени от изискването да притежават виза, ако притежават документ, който 
доказва семейната им връзка с гражданин на ЕС. Картата за постоянно пребиваване е 
такъв документ. Отказът за приемане на карта за постоянно пребиваване изглежда е 
изолиран случай на некоректно прилагане на правилата на Общността от френските 
органи.

По отношение на процедурата за издаване на виза, държавите-членки трябва да 
осигурят на членове на семействата, които са граждани на трети страни, всички 
улеснения за получаване на необходимите визи, които трябва да бъдат издадени 
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безплатно, в най-кратък срок и въз основа на ускорена процедура.

Система, при която би отнело 8 седмици, за да се назначи среща, изглежда е в 
противоречие със задължението на държавите-членки да осигурят на подателите на 
заявление всички улеснения за получаване на необходимите визи, които трябва да 
бъдат издадени в най-кратък срок и въз основа на ускорена процедура.

4. Отговор на комисията, получен на 9 декември 2010 г.

На 30 април 2010 г. се проведе двустранна среща между Комисията и френските 
органи, на която беше разисквано цялостното въвеждане и прилагане на Директива 
2004/38/ЕО от страна Франция. 

В този контекст Комисията повдигна въпроса за забавянето, с което са се сблъскали 
някои членове на семейството на гражданин на ЕС, които са граждани на трети страни. 
Френските органи обясниха, че тази категория членове на семейството има пряк достъп 
до консулската служба и че е определено специално гише за тези лица, за да се 
гарантира бърза обработка на заявленията за виза. Френските органи ще проверят 
наличните указания за консулствата и посолствата, за да бъдат избегнати забавянията. 

На 19 март 2010 г. Комисията прие решение за създаване на ръководство за обработка 
на заявления за виза и за изменения на вече издадени визи1. Ръководството е 
предназначено за консулства на държави, прилагащи общата визова политика, и 
съдържа указания за действия, най-добри практики и препоръки как органите трябва да 
прилагат правилата за обработка на заявления за виза. Включва глава, посветена на 
гражданите на ЕС и членовете на семействата им и следва да представлява 
действително подобрение в областта с някои от най-трайните трудности, произтичащи 
от неправилното прилагане на законодателството на Съюза в областта на свободното 
движение. 

                                               
1 COM (2010) 1620 окончателен.


