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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.3.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0451/2011, внесена от Noel Dolan, с ирландско гражданство, 
относно проблеми със събирането на семейството на лице, което пребивава 
в държава членка, на която е гражданин, и гражданин на трета страна

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който е ирландец, се е оженил в Испания за боливийска 
гражданка. Двамата са подали документи за издаване на карта на член на семейството 
на ЕС, но тя им е била отказана от ирландските органи, тъй като съпругата, гражданка 
на трета страна, не е отговаряла на условията за пребиваване съгласно Директива 
2004/38/EО. Вносителят твърди, че е налице дискриминация по отношение на граждани 
на ЕС, които са третирани различно в зависимост от това дали пребивават в държавата 
членка, на която са граждани, или не.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 9 септември 2011г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 март 2012 г.

Вносителят на петицията, ирландски гражданин, женен за боливийска гражданка, 
изразява оплакване от обратната дискриминация от страна на ирландските власти 
срещу ирландски граждани относно правото им да живеят в Ирландия заедно с 
членовете на семейството си, които не са граждани на ЕС.

Съгласно член 21, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС), 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 
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условията, предвидени в Договорите и на мерките, приети за тяхното осъществяване. 
Съответните ограничения и условия са посочени в Директива 2004/38/EО1.

Съгласно член 3, параграф 1 от директивата, тя се прилага единствено за граждани на 
ЕС, които се движат или пребивават в държава членка, различна от тази, на която са 
граждани и за членовете на техните семейства, които ги придружават или се 
присъединяват към тях. 

Гражданите на ЕС, които пребивават в държавата-членка, чиито граждани са, не могат 
да се възползват от правата, предоставени на гражданите на ЕС, които се упражнили 
горното право и са се преместили в друга държава членка. Въпреки това Съдът на 
Европейския съюз е разширил благоприятния режим и в полза на гражданите на ЕС, 
които се връщат в своята държава членка по произход, след като са упражнили своето 
право и са пребивавали в друга държава членка2, както и спрямо гражданите на ЕС, 
които са упражнили своите права, защитени от Договора, в друга държава членка, без 
да са пребивавали там3 (например, предоставяйки услуги в друга държава членка, без 
да пребивават там).

За да подпомогне държавите членки, които изразяват загриженост поради 
потенциалната злоупотреба с тази съдебна практика при правилното прилагане на тези 
правила, през юли 2009 г .  Комисията издаде насоки4. Комисията призна, че 
злоупотреба с правото на ЕС за свободно движение може да е налице и когато 
граждани на ЕС, членовете на чиито семейства са граждани на трети страни и поради 
това не могат да се присъединят към тях в държавата членка по произход, тъй като 
прилагането на националните имиграционни норми не позволява това, се преместват в 
друга държава членка с единствената цел да избегнат, след завръщането си в 
държавата членка по произход, националния закон, който не е позволил събиране на 
семейството, като се позоват на своите права съгласно правото на ЕС.

Комисията посочи, че елементите, които позволяват да се разграничи реалното 
използване на правото на ЕС от злоупотребата при използването му, следва да се 
основават на оценка на това дали упражняването на правата на ЕС в държавата членка, 
от която се завръщат гражданите на ЕС и членовете на техните семейства, е било 
действително и ефективно. В подобни случаи гражданите на ЕС и техните семейства 
са защитени от правото на ЕС за свободно движение. Тази оценка обаче може да се 
прави само за всеки отделен случай.

Въпреки това в най-новата съдебната практика Съдът разгледа въпроси, свързани с 
правата на пребиваване, които членове на семейството на граждани на ЕС, които са 
граждани на трети страни, пребиваващи в държавата по произход, могат да извлекат от 
гражданството в ЕС на своите партньори.

                                               
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.

2 Решение на Съда от 7 юли 1992 г. по дело C-370/90 Singh (Rec.1992, стр. I-4265) и от 11 декември 
2007 г. по дело C-291/05 Eind (Rec. 2007, стр. I-10719) 

3 Решение на Съда от 11 юли 2002 г. по дело C-60/00 Carpenter (Rec.2002, стр. I-6279)
4 COM(2009)0313 окончателен
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В решението на Ruiz Zambrano1, Съдът посочва, че член 20 ОТ ДФЕС, който предоставя 
статут на гражданин на ЕС на всяко лице, което притежава гражданство в дадена 
държава членка, не допуска национални мерки, които водят до лишаване на гражданите 
на Съюза от възможността действително да се ползват от най-съществената част от 
правата, които статутът им на граждани на ЕС им предоставя. Така тази разпоредба 
дава право на пребиваване в държава членка на родители, които са граждани на трети 
страни и имат малки деца на издръжка, които са граждани на ЕС, като в противен 
случай тези деца ще бъдат принудени да напуснат територията на Съюза и по този 
начин ще бъдат лишени от възможността действително да се ползват от най-
съществената част от правата, които статутът им на граждани на ЕС им предоставя.

В решението на Dereci2, Съдът предоставя допълнителни разяснения по отношение на 
правилото, което е формулирал в решението на Ruiz Zambrano, като заявява, че има 
специален критерий, свързан със ситуации, в които по изключение право на 
пребиваване не може да бъде отказано на член на семейството на гражданин на ЕС, 
който е гражданин на трета страна, тъй като в противен случай ефективността на 
гражданството на ЕС, от която се ползва този гражданин би била подкопана.

Съдът също така посочи, че самият факт, че може да изглежда примамливо за 
гражданин на ЕС, по икономически причини или с цел да запази семейството си заедно 
на територията на Съюза, така че неговите/нейните членове на семейството, които са 
граждани на трети страни да могат да пребивават с него, не е достатъчно, за да се 
приеме, че гражданин на ЕС ще бъде принуден да напусне територията на Съюза, ако 
неговите/нейните членове на семейството не получат право на пребиваване. 

Освен това той заяви, че националните органи или съдилища следва да преценят за 
всеки отделен случай дали евентуален отказ за предоставяне на право на пребиваване 
би накърнил правото на защита на семейния живот с оглед прилагането на член 7 от 
Хартата на основните права на ЕС, в ситуации, обхванати от правото на ЕС, и с оглед 
прилагането на член 8 от Европейската конвенция за правата на човека, когато правото 
на ЕС не се прилага. 

В случая на вносителя на петицията, не е лесно да се определи дали съдебната практика 
на Съда би предоставила право на пребиваване в Ирландия на съпругата му. Неговият 
случай следва да се прецени от ирландските власти и ирландските съдилища, които 
прилагат правото на ЕС, така както се тълкува от Съда.

Понастоящем се изпробва обхвата на правилото Zambrano във висящите дела пред 
Съда на Европейските общности, който е единственият орган, който може да извърши 
авторитетно тълкуване на правото на ЕС.

Заключение

Като има предвид, че всички права, попадащи в посочената по-горе съдебна практика 
на Съда, зависят до голяма степен от преценката на конкретната ситуация на всеки 
вносител, вносителят на петицията следва да защити правата си пред ирландските 
                                               
1 Решение на Съда от 8 март 2011 г. по дело C-34/09 Ruiz Zambrano (все още не е публикувано)
2 Решение на Съда от 15 ноември 2011 г. по дело C-256/11 Dereci (все още не е публикувано)
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органи и ирландските съдилища.


