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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0297/2011, внесена от M.S., с шриланкийско гражданство, относно 
кандидатстването му за получаване на чешко гражданство 

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е с шриланкийско гражданство и е получил убежище в 
Чешката република през 2003 г. Кандидатствал е за чешко гражданство, но заявлението 
му е било отхвърлено, тъй като е безработен. Когато е кандидатствал за дългосрочно 
разрешение за пребиваване, молбата му също е била отхвърлена. Според чешките 
органи той първо трябва да се откаже от своето разрешение за убежище. Вносителят на 
петицията не разбира защо първо трябва да се откаже от това разрешение и се страхува, 
че без този документ вече няма да може да кандидатства за разрешение за пребиваване.
Той моли Европейския парламент за помощ.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 юни 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 септември 2011 г.

Правата, предоставени от държавите-членки на ЕС на граждани на трети страни, 
получили статут на бежанци, са хармонизирани на равнище ЕС от Директива 
2004/83/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. относно минималните стандарти за 
признаването и правното положение на гражданите на трети страни или лицата без 
гражданство като бежанци или като лица, които по други причини се нуждаят от 
международна закрила, както и относно съдържанието на предоставената закрила.
Държавите-членки трябва да гарантират еднакво третиране на получилите статут на 
бежанци и собствените граждани по отношение на някои от тези права.
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По-специално, съгласно член 26, параграф 1 и 2 от директивата, държавите-членки са 
задължени да разрешават на получилите статут на бежанец да упражняват дейност като 
заети или самостоятелно заети лица. Освен това държавите-членки полагат грижи на 
получилите статут на бежанец да бъдат предлагани такива дейности, като например 
възможности за обучение, свързано с работата, за пълнолетните лица, дейности по 
професионалното обучение и практика на работното място, при условия, равностойни 
на условията, приложими към собствените граждани.

Съгласно член 24 от директивата държавите-членки трябва да издадат на получилите 
статут на бежанец разрешение за пребиваване, валидно за период най-малко три години 
и подлежащо на подновяване. Условията, при които може да бъде оттеглено 
разрешението за пребиваване, са изброени изчерпателно и не засягат случаите, в които 
лице, признато за бежанец, просто кандидатства за разрешение за дългосрочно 
пребиваване.

Въпреки това, по отношение на отказа на чешките органи да предоставят чешко 
гражданство на лице, признато за бежанец, следва да се отбележи, че всяка държава-
членка определя условията за придобиване и отнемане на нейното гражданство. Тези 
въпроси попадат извън обхвата на правото на Съюза и следователно Комисията не 
разполага с правомощия за намеса.

Директива 2003/109/EО на Съвета („Директива за дългосрочното пребиваване“) е била 
изменена през 2011 г.1, за да бъдат обхванати също така и лицата, получили 
международна закрила, а именно, бежанците и лицата, на които е предоставена 
субсидиарна защита. Съгласно изменената директива, лицата, получили международна 
закрила, могат да получат разрешение за дългосрочно пребиваване след 5 години 
законно и непрекъснато пребиваване в държавата-членка. След придобиването на този 
статут и при определени условия, те могат да се преместят във втора държава-членка и 
да получат разрешение за дългосрочно пребиваване и там. 

Държавите-членки трябва да транспонират директивата в своето национално 
законодателство не по-късно от 30 май 2013 г. В тази връзка, по принцип, лицата, 
получили международна закрила, могат да упражняват правата, установени в 
директивата, единствено след изтичането на този срок. 

Заключение

Комисията не може да продължи разглеждането на този случай, тъй като няма 
информация, която да сочи наличие на евентуално нарушение на правото на ЕС. Ако 
желае, вносителят на петицията може да се консултира с правен съветник и/или 
неправителствена организация в Чешката република, за да получи допълнителна 
информация относно националните процедури, приложими към неговия случай.

                                               
1 ОВ C 19.5.2011 г., L 132/1.


