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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.11.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1068/2008, внесена от Florencia Guillen, с мексиканско гражданство, 
относно неудобства, причинени от прекалено дългото обработване на 
нейната молба за разрешително за неограничен престой в Обединеното 
кралство, въпреки факта, че е омъжена за гражданин на ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията, мексиканска гражданка, живееща в Обединеното кралство 
с нейния гръцки съпруг, критикува дългото обработване на нейната молба за 
разрешително за неограничен престой в Обединеното кралство от страна на 
Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство. Според 
вносителката, повече от осем месеца тя не е могла да пътува и е била принудена да 
откаже две стипендии от Британския съвет и от списание AN, тъй като не е могла да 
каже кога ще й бъдат върнати документите за пътуване. Вносителката счита, че е 
подложена на дискриминация, защото е мексиканка, която е омъжена за гражданин на 
ЕС, който не е британец.

2. Допустимост

Oбявена за допустима на 16 декември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

Вносителката, мексиканска гражданка, пребиваваща в Обединеното кралство със своя 
съпруг, който е гръцки гражданин, се оплаква, че органите в Обединеното кралство не 
са взели решение във връзка с молбата й за карта за пребиваване в срока, определен от 
правото на Общността и са задържали паспорта й в продължение на осем месеца.
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Член 18 от Договора за ЕО предвижда, че всеки гражданин на Съюза има право на 
свободно движение и пребиваване в рамките на територията на държавите-членки, при 
спазване на ограниченията и условията, предвидени в настоящия договор, и на мерките, 
приети за неговото 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. 

Правото на пребиваване на членове на семейството от трета държава се удостоверява 
чрез издаване на документ, наречен „карта за пребиваване на членове на семейството 
на гражданин на Съюза, които не са граждани на държава–членка” не по-късно от 
шест месеца от датата на внасяне на молбата, както определя член 10, параграф 1 от 
директивата.

За да спази разпоредбите на Директива 2004/38/ЕО, Обединеното кралство е въвело в 
сила Правилника за имиграцията (Европейско икономическо пространство) от 2006 г. 

Член 17 от Правилника за 2006 г. транспонира правилно член 10 от директивата като 
постановява държавният секретар, при получаване на молба за издаване на карта за 
пребиваване, незабавно да издава на заявителя удостоверение, че е кандидатствал за 
карта за пребиваване и че въпросната карта ще бъде издадена не по-късно от шест 
месеца от датата на получаване на молбата и на документите.

Що се отнася до задържането на документите за пътуване, държавите-членки имат 
правото да проверяват дали документите за пътуване са истински. Но 
административната практика на задържане на оригиналните документи за пътуване до 
вземане на решението за издаване на карта за пребиваване е неоправдано 
възпрепятстване на правото на гражданите на Съюза и на членове на техните семейства 
да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки и 
противоречи на Директива 2004/38/ЕО, тъй като същите документи се изискват 
съгласно член 4, параграф 1 и член 5, параграф 1 от директивата, за да се упражнява 
общностното право за свободно придвижване и пребиваване на територията на друга 
държава-членка.

Искът на вносителката е регистриран и като официална жалба и Комисията ще се 
свърже с органите на Обединеното кралство във връзка с този случай.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 16 ноември 2011 г. (REV)

Вносителите, граждани на ЕС и членове на техните семейства, се оплакват относно 
това, че органите не Обединеното кралство не са се произнесли по молбите им за 
издаване на документи за пребиваване съгласно Директива 2004/38/ЕО1 в рамките на 
определения от правото на ЕС срок. 

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 

                                               
1 Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на 

граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се придвижват и да пребивават свободно на 
територията на държавите–членки, ОВ L 158 от 30 април 2004 г., стр. 77.
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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 са предвидени в Директива 2004/38/ЕО.

В Директива 2004/38/ЕО се предвиждат следните срокове за издаване на документи за 
пребиваване:

– удостоверение за актуална регистрация (за граждани на ЕС) – издава се веднага (член 
8, параграф 2)

– карта за пребиваване (за членове на семейството, които не са граждани на ЕС) –
издава се не по-късно от шест месеца от датата на внасяне на молбата (член 10, 
параграф 1)

– документ, удостоверяващ постоянното пребиваване (за граждани на Съюза) – издава 
се във възможно най-кратък срок (член 19, параграф 1)

– карта за постоянно пребиваване (за членове на семейството, които не са граждани 
на ЕС) – издава се не по-късно от шест месеца от датата на внасяне на молбата (член 20, 
параграф 1)

За да спази тези разпоредби на Директива 2004/38/ЕО, Обединеното кралство въведе 
Правилника за имиграцията (Европейска икономическа общност) 2006 г., който 
правилно транспонира гореспоменатите срокове, указани в директивата.

След намеса от страна на Европейската комисия по отношение на практиката на 
органите на Обединеното кралство, изглежда че проблемът със забавянето в крайна 
сметка е решен.

Поради множеството внесени индивидуални жалби относно забавянията при 
издаването на документи за пребиваване в Обединеното кралство, на 19 март 2009 г.
Комисията се свърза с органите на Обединеното кралство и поиска от тях да я 
информират относно всички мерки, които ще бъдат предприети, за да бъдат издадени 
заявените документи за пребиваване и за да бъде приключена възможно най-скоро 
недовършената работа.

На 27 май 2009 г. органите на Обединеното кралство потвърдиха, че има забавяне при 
издаването на решения по внесените молби и признаха сериозността на положението.

С цел връщане към съответните стандарти на предоставяне на услуги, органите на 
Обединеното кралство са въвели план, който, наред с другото, включва значително 
увеличение на броя на служителите (с повече от 400 %), които се занимават с 
европейските молби, оценка и преструктуриране на пакета за обучение на служителите, 
по-строг контрол на работата на служителите и напредък в обработването на молбите 
или пресяване при получаването на новите молби.

За да разрешат проблема с връщането на документи при още неуредените случаи, 
органите на Обединеното кралство са въвели специално създадени за целта електронен 
адрес и телефонна линия за потребители, които желаят паспортите им да им бъдат 
върнати в рамките на 10 работни дни.

След връщането към съответните стандарти на предоставяне на услуги по отношение 
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на всички молби, подадени от 29 юли 2009 г. нататък, Комисията поддържа тясна 
връзка и сътрудничество с органите на Обединеното кралство, за да се увери, че 
проблемите с недовършената работа по старите молби също са отстранени.

На 5 октомври 2010 г. органите на Обединеното кралство информираха Комисията, че 
недовършената работа по старите молби е приключена и че в момента действат изцяло 
в рамките на сроковете, определени от правото на ЕС.

През февруари 2011 г. Комисията изпрати писма до 250 граждани на ЕС и до членове 
на техните семейства, които са внесли жалби в Комисията относно забавянията, и ги е 
информирала относно развитието по случая. В писмата жалбоподателите са били 
приканени да посочат в рамките на четириседмичен срок дали считат, че правото на ЕС 
продължава да се нарушава.

Тъй като не беше получена информация, която да посочва, че органите на Обединеното 
кралство продължават да нарушават задълженията си съгласно правото на ЕС, през май 
2011 г. разглеждането на всички тези случаи беше приключено.

Комисията ще продължи да наблюдава начина, по който органите на Обединеното 
кралство спазват сроковете, и ще се намеси, ако това е необходимо.


