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Комисия по петиции

16.3.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1094/2011 внесена от M. A., с британско гражданство, относно 
твърдения за нарушение на Директива 2004/38/ЕО от страна на 
Ирландия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията заявява, че неговата дъщеря е подала молба за получаване на 
виза в ирландското консулство в Зимбабве, за да се присъедини към баща си в 
Ирландия. Първоначално молбата за виза е била отхвърлена с мотива, че не е била 
придружена от оправдателни документи. По-късно молбата е била приета и е била 
платена такса от 15 долара, за да бъдат изпратени документите в Южна Африка. 
Имиграционната служба в Дъблин (INIS) е изискала от вносителя на петицията редица 
допълнителни документи заедно с доказателства за адрес, който да бъде потвърден. 
Въпреки че вносителят на петицията е предоставил всички изискани документи, 
неговата дъщеря все още не е получила виза. Вносителят на петицията счита, че 
Ирландия открито нарушава разпоредбите на Директива 2004/38/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета относно правото на граждани на Съюза и на членове на 
техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на 
държавите членки.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 януари 2012 г. 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 се оплаква от проблемите, пред които е бил изправен по 
отношение на заявление за входна виза за Ирландия за своята дъщеря в ирландското 
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консулство в Зимбабве, както и от забавянето при издаване на визата.

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 
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/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.

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 от Съда на 
Европейския съюз1, такива членове на семейството 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.

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 
граждани на ЕС да влизат на тяхна територия, ако те представляват риск за 
изискванията за обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве по 
смисъла на глава VI от Директива 2004/38/EО или в случай на злоупотреба или измама, 
като например фиктивен брак.

Комисията е получила също така жалба пряко от вносителя на петицията. Тя е 
отговорила на 12 януари 2012 г., като е предоставила горепосочения анализ на правото 
на ЕС и е посочила, че съгласно известната ѝ информация, въпреки че ирландското 
законодателство е транспонирало директивата правилно, няма гаранция, че няма да 
съществуват изолирани случаи на неправилно прилагане на правила на ЕС или на 
вътрешни правила от страна на националните органи. 

Заключение

Вносителят на петицията е информирал Комисията на 28 февруари 2012 г., че визата е 
била издадена. Поради това Комисията предлага жалбата му да бъде преустановена. 

                                               
1 Вж. наред с другото, Решение на Съда от 31 януари 2006 г. по дело C-503/03 Комисията срещу 

Испания (Сборник на съдебната практика от 2006 г., стр. I-1097)


