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Комисия по петиции

16.3.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0482/2011, внесена от S.I., с малтийско гражданство, относно отказ 
от страна на органите на Обединеното кралство на молба за издаване на 
виза, подадена от гражданин на трета страна, женен за гражданка на ЕС

1. Резюме на петицията

Съпругът на малтийска гражданка, който е нигериец, е получил отказ за издаване на 
виза за посетител, на каквато има право съгласно Директива 2004/38/EО, въпреки 
факта, че разполага със самолетен билет за връщане и 1000 британски лири за 
покриване на разходите си за едноседмичен престой.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 септември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

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

Петицията
Вносителят на петицията изразява оплакване от отказа на Обединеното кралство да 
издаде входна виза на неговия зет, който е нигериец и който е искал да пътува до 
Обединеното кралство заедно с членовете на неговото семейство, които са граждани на 
ЕС. Органите на Обединеното кралство са обосновали своето решение с факта, че той 
не е имал достатъчно средства за своя престой и че е съществувал риск да не се върне в 
Малта.

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 намират в Директива 2004/38/EО1.

Съгласно член 5, параграф 2 от Директивата, при упражняване на правото на 
гражданин на ЕС да се движи и да пребивава свободно на територията на държава 
членка, въпросната държава членка може да изиска от член на семейството, който е 
гражданин на трета страна, да притежава входна виза. 

Както беше потвърдено и от Съда на Европейския съюз2, членовете на семейство на 
гражданин на ЕС не само имат право да влизат на територията на държавата членка, но 
и да получат входна виза за тази цел. Държавите членки трябва да осигуряват на такива 
лица всички необходими улеснения за получаване на необходимите визи, които се 
издават безплатно, в най-кратък срок и въз основа на ускорена процедура.

Тъй като правото произтича единствено от семейната връзка, държавата членка 
домакин може да изиска членовете на семейството, които са подали заявление за виза, 
да представят валиден паспорт или доказателство за семейна връзка. Не могат да бъдат 
изисквани други документи като доказателство за настаняване, достатъчно средства, 
писмо-покана или билет за отиване и връщане.

Въпреки това, правото на получаване на входна виза не е безусловно, тъй като правото 
на ЕС дава възможност на държавите членки да забранят на членове на семейството на 
гражданин на ЕС да влизат на тяхна територия, ако представляват риск за изискванията 
за обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве по смисъла на 
Глава VI от Директива 2004/38/ЕО.

Комисията е получила паралелна жалба директно от семейството на вносителя на 
петицията на 4 април 2011 г. Тя е отговорила на 30 май 2011 г., като е предоставила 
горепосочения анализ на правото на ЕС и е посъветвала жалбоподателите да се обърнат 
към SOLVIT, което представлява най-ефективната помощ на този етап. Комисията е 
предложила също така, ако проблемът остане нерешен от SOLVIT или, ако вносителят 
на петицията счете, че предложеното решение е неприемливо, той има право да подаде 
официална жалба до Европейската комисия. Не е последвал отговор от вносителя на 
петицията и поради това случаят е приключен на 07 октомври 2011 г.

Заключение
Комисията е предоставила на вносителя на петицията правен анализ и е предложила 
най-ефективния начин за разрешаване на проблема.

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