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Комисия по петиции

11.2.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1095/2003, внесена от Karl Heinz Duthel, с германско 
гражданство, относно проблеми с получаването на разрешително за 
пребиваване в Испания, предназначено за майката не неговите деца

1. Резюме на петицията

Вносителят, който от 12 години живее с тайландска гражданка, в момента се е 
установил в Испания с двете им деца. Молбата за издаване на виза, която неговата 
партньорка е подала с цел да се присъедини към семейството си в Испания, е била 
отхвърлена. Съгласно разпоредбите за събиране на семейството, за да получи 
разрешително за пребиваване в Испания, е необходимо тя да е омъжена за бащата на 
децата. Вносителят твърди, че това е неоправдано и анахронично.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 април 2004 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 175, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 октомври 2004 г.

„Г-н Karl Heinz Duthel, самонает германски гражданин, се е установил в Испания с 
двете си деца, които имат германско гражданство.

Съгласно предоставената от него информация партньорката му (г-жа Chulikon 
Chaosuan), тайландска гражданка, пребиваваща в Германия и майка на неговите деца, 
желае да живее с него в Испания, но не е могла да получи разрешително от испанските 
органи.

Тъй като вносителят е самонает, неговото право на пребиваване и това на зависимите 
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от него членове на семейството е уредено от Директива 73/148/ЕИО на Съвета от 21 
май 1973 г.

Съгласно тази директива единствено членовете на семейството (преди всичко 
съпруг/съпруга и деца) на европейски гражданин имат право на пребиваване в 
приемащата държава-членка. По силата на тази директива следва, че двете деца на 
вносителя на петицията , които също са с германско гражданство, имат право на 
пребиваване в Испания.

Майката на двете деца обаче, която е с тайландско гражданство, не е омъжена за 
вносителя на петицията, г-н Duthel, и нейната дългогодишна връзка 
('lebensgemeinschaft' в немския текст на петицията) с него не й дава право на 
пребиваване в Испания, тъй като съгласно разпоредбите на действащата понастоящем 
Директива 73/148/EО, право на пребиваване, независимо от нейната националност, има 
единствено съпругата. Случаят на г-жа Chulikon не е такъв. Положението ще се 
промени, когато бъде транспонирана новата Директива 38/2004/EО, която предвижда 
право на пребиваване на двойки, който не са сключили граждански брак, при 
определени условия (държавите-членки са я транспонирали до април 2006 г.).

По-общият въпрос, свързан с правото на пребиваване на майка на гражданин на 
Европейския съюз, която е гражданка на трета страна, понастоящем се обмисля във 
връзка с дело C-200/02 „Man Lavette Chen, Kunqian Catherine Zhu v. Secretary of State for 
the Home Department'. Заключенията на генералния адвокат са били публикувани на 18 
май 2004 г. Въпреки това до момента (август 2004 г.) Съдът не се е произнесъл по 
въпроса.

Комисията ще изпрати следващо съобщение, съобразено с решението на Съда.

4. Отговор от Комисията, получен на 11 февруари 2011 г.

Испанското законодателство спазва изискванията на Директива 2004/38/EО – която е 
транспонирана в испанското право чрез кралски указ 240/2007 – и прилага разширено 
тълкуване на правото на пребиваване, предоставено на преките зависими роднини по 
възходяща линия, съгласно изискването на Европейския съд по дело C-200/02 Kunqian 
Catherine Zhu и Man Lavette Chen срещу Secretary of State for the Home Department от 19 
октомври 2004 г. 

Освен това „Disposición final tercera“ на кралски указ 240/2007 предоставя на 
партньора, с когото/която гражданинът/ката на Съюза има продължителна връзка, 
правото на пребиваване в Испания.


