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Комисия по петиции

6.9.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0234/2011, внесена от M. L., с испанско гражданство, относно 
нарушение от страна на Испания 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

Вносителката на петицията, чийто съпруг не е гражданин на държава-членка, се 
оплаква от това, че Испания изисква нейният съпруг да притежава виза, за да влезе на 
испанска територия. Тя счита, че това изискване е в нарушение на член 6, параграф 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. Параграф 2 от член 6, 
позовавайки се на параграф 1 от същия член, дава на членовете на семейството, които 
не са граждани на държава-членка, същите права като на гражданите на Съюза, с 
единственото изискване да притежават валиден паспорт, когато придружават или се 
присъединяват към гражданина на Съюза.  

2. Допустимост

Обявена за допустима на 31 май 2011 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 6 септември 2011 г.

Вносителката на петицията, испанска гражданка, омъжена за гражданин на трета 
държава, твърди, че Кралство Испания нарушава член 6, параграф 2 от Директива 
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2004/38/ЕО. Според вносителката посочената директива не позволява на държавите-
членки да изискват входна виза от граждани на трети държави, които са членове на 
семейството на гражданин на ЕС.

Испанската гражданка тълкува неправилно разпоредбите на Директива 2004/38/ЕО. 

В действителност, въпреки че член 6 от Директивата наистина предоставя на 
гражданите на ЕС и на членовете на техните семейства право на пребиваване без 
никакви формалности и условия за период от най-много три месеца, член 5, параграф 2 
потвърждава, че от членовете на семейството на гражданин на ЕС, които са граждани 
на трета държава, може да се изисква да кандидатстват за входна виза съгласно 
Регламент № 539/2001 или, по целесъобразност, съгласно националното право. 

Що се отнася до член 6 от Директива 2004/38/EО, испанското законодателство спазва 
правото на ЕС. 


