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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0169/2010, внесена от S.S., с британско гражданство, относно 
нарушаването от страна на белгийските органи на разпоредбите на 
Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 
април 2004 година 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, който е британски гражданин, се оплаква от начина, по който 
белгийските органи са обработили подадената от него молба за виза за неговите 
родители, които са с кенийско гражданство. Той посочва, че отговорните белгийски 
органи погрешно са обработили молбата на основание Регламент (ЕО) № 562/2006 за 
създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите 
(Кодекс на шенгенските граници), тъй като не са взели под внимание член 2 от 
Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година 
относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат 
и да пребивават свободно на територията на държавите-членки, където се споменават 
членовете на семействата на граждани на ЕС и техните права. Следователно вносителят 
на петицията моли Европейския парламент да се намеси пред белгийските органи и да 
гарантира спазването от тяхна страна на приложимите разпоредби на 
законодателството на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 юни 2010 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 8 октомври 2010 г.
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Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския Парламент и на Съвета за създаване на 
Визов кодекс на Общността (ОВ L 243 от 15 септември 2009 г.) определя процедурите 
и условията за издаване на визи за транзит през или планиран престой на територия на 
държавите-членки за период не по-дълъг от шест месеца.

В Директива 2004/38/EО е указано, че „Държавите-членки осигуряват на [членовете 
на семейството, обхванати от тази директива] всички необходими улеснения за 
получаване на необходимите визи“, а по отношение на съпътстващите документи, при 
кандидатстването за виза членът на семейството на гражданин на ЕС трябва докаже, че 
е бенефициент на Директивата. Това означава, че от него се изисква да докаже, че:

 има гражданин на ЕС, който да дава основание на лицето, кандидатстващо за виза, 
да претендира за ползване на права;

 лицето, кандидатстващо за виза, е член на семейството (напр. брачно свидетелство, 
свидетелство за раждане, удостоверение за зависимост, документ за самоличност 
(паспорт); и

 лицето, кандидатстващо за виза, придружава или се присъединява към гражданин 
на ЕС (напр. доказателство, че гражданинът на ЕС вече пребивава в приемащата 
държава-членка или потвърждение, че гражданинът на ЕС ще пътува за приемащата 
държава-членка).

От членовете на семейството на гражданин на ЕС, обхванати от Директивата, не се 
изисква представянето на допълнителни документи, свързани с целта на пътуването и 
средствата за издръжка. Това е отразено и чрез освобождаването на тази категория лица 
от задължението да попълват някои от полетата във формуляра за кандидатстване за 
виза.

По отношение на съдържателната част на петицията, следва да се отбележи, че 
ситуацията, представена от вносителя, не е напълно ясна:
- ако той се присъединява или пътува с родителите си в Белгия, то тогава случаят на 
родителите попада в обхвата на директивата и те следва да се ползват от всички 
улеснения, предвидени при тези обстоятелства, но
- ако родителите пътуват сами за Белгия, те техният случай не попада в обхвата на 
Директивата и тогава са приложими общите правила по отношение на кандидатите за 
издаване на краткосрочна виза.

4. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 6 септември 2011 г. (REV)

Вносителят на петицията е британски гражданин, живеещ в Обединеното кралство. Той 
счита, че родителите му са включени в списъка на членовете на семейството съгласно 
член 2 от Директива 2004/38/ЕО. Поради това той счита, че Белгия трябва да издаде на 
родителите му шенгенска виза за достъп до белгийската територия.

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 
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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 се посочва в член 3, параграф 1 от Директива 2004/38/ЕО, директивата се 
прилага единствено за граждани на ЕС, които се движат или пребивават в държава-
членка, различна от тази, на която са граждани, и за членове на техните семейства, 
които ги придружават или се присъединяват към тях.

Това означава, че вносителят ще трябва да пътува заедно с родителите си до Белгия 
(така, че те да го „придружават“ съгласно изискването на член 3 от въпросната 
директива).

Съгласно член 2, параграф 2, буква г) сред бенефициентите на директивата са 
включени „преки роднини по възходяща линия на издръжка“.

В Насоките от 2 юли 2009 г. относно Директива 2004/38/EО (Съобщение на 
Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета: точка 2.1.4) е изяснено, че 
доказването на статута „на издръжка“ на член не семейството може да бъде направено 
по всякакъв начин.

Заключения

Въз основа на няколко елемента от информацията, предоставена в петицията, изглежда 
кенийските родители ще трябва да кандидатстват за виза в белгийското консулство, 
като посочат семейните си връзки, както и че са „на издръжка“ на вносителя, който е 
британски гражданин. Освен това те ще трябва да пътуват до Белгия заедно с 
британския гражданин.


