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Комисия по петиции

10.6.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1585/2010, внесена от V. T., с италианско гражданство, относно 
нейните права в Обединеното кралство като гражданин на Европейския 
съюз  

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията е италианка, но живее и работи в Обединеното кралство. Тя 
има постоянна работа и разполага с разрешително за постоянно пребиваване. Когато 
нейният съпруг подава молба за студентско финансиране, първоначално то било 
одобрено от съответния орган, но по-късно това решение било оттеглено на основание, 
че вносителката на петицията пребивава постоянно в Обединеното кралство. Според 
органа тя следва да бъде считана за гражданин на Обединеното кралство, а не за 
пребиваващ в Обединеното кралство гражданин на ЕС. Това означава, че съпругът й 
няма да бъде одобрен за исканото студентско финансиране. Вносителката на петицията 
е на мнение, че тези аргументи са неправилни и са в противоречие с 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. Тя моли 
Европейския парламент за разяснение. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 1 април 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 10 юни 2011 г.

Вносителката на петицията, италианка, която живее и работи в Обединеното кралство 
от 2001 г., внася оплакване срещу това, че британските органи са отказали да отпуснат 
помощ за издръжка за обучение на съпруга й на основание, че статусът й на постоянно 
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пребиваваща в Обединеното кралство е бил обозначен от британските органи като 
разрешение за неограничено пребиваване, а не като постоянно пребиваване съгласно 
правото на ЕС относно свободното движение на граждани на ЕС.

Наблюдения на Комисията

Съгласно член 21, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 
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 се съдържат в 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. 

Както е разпоредено в член 24, параграф 2 от директивата, държавите-членки имат 
право да не отпускат финансова помощ за издръжка за обучение, състояща се от 
безвъзмездна помощ или студентски заеми, преди придобиването на право на 
постоянно пребиваване за лица, различни от работници или самостоятелно заети лица, 
лица, които запазват такъв статус и членове на техните семейства.

Тъй като вносителката работи в Обединеното кралство, нейният съпруг има право на 
помощ за издръжка за обучение без никакви ограничения.

Заключение

Съгласно информацията, с която разполага Комисията, правилата на Обединеното 
кралство относно помощта за издръжка за обучение отговарят на изискванията на 
правото на ЕС. Тъй като случаят на вносителката изглежда е единичен случай на 
неправилно прилагане на правилата на ЕС от страна на националните органи, най-
ефективната помощ би била тя да се обърне към мрежата SOLVIT. SOLVIT е мрежа за 
решаване на проблеми онлайн, в която държавите-членки работят заедно, за да намерят 
прагматични решения на проблеми, възникнали от неправилното прилагане на правото 
в областта на вътрешния пазар от страна на публичните органи. Центровете SOLVIT са 
част от националната администрация и са ангажирани с предоставянето на реални 
решения на проблемите в рамките на кратък срок от десет седмици. Услугите на 
SOLVIT са безплатни. 

Ако проблемът остане нерешен или ако вносителката на петицията счете, че 
предложеното решение е неприемливо, тя има право да подаде официална жалба1 до 
Европейската комисия. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm


