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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.4.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1110/2011, внесена от Silvia Hecker, с германско гражданство, 
относно отказ от страна на германските органи за издаване на виза на 
нейния съпруг, който е гражданин на Египет

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията се оплаква от това, че до момента германските органи 
отказват да издадат виза на съпруга й, за когото се е омъжила през 2008 г. в Египет и 
който е египетски гражданин. Вносителката, която иска да се възползва от 
възможността за събиране на съпрузите и съответно да осигури разрешително за 
постоянно пребиваване в Германия за своя съпруг, вече се е оплакала в комисията по 
петиции към германския Бундестаг, която обаче се е позовала на жалбата, която 
вносителката и нейния съпруг са внесли в административния съд в Берлин, след като 
германското министерство на външните работи е обосновало отказа си за издаване на 
виза, наред с другото, със съмнения за фиктивен брак. Вносителката, която счита, че 
основните й права на семейство и семеен живот са били нарушени, и чиито финансови 
средства не могат да покриват безбройните посещения в Египет в дългосрочен план, 
желае Европейският парламент да се намеси и да гарантира, че Германия спазва 
приложимото в тази област законодателство на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 2 февруари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 април 2012 г.

Директива 2003/86/ЕО относно правото на събиране на семейството се отнася до 
граждани на трети страни и членове на техните семейства и затова не се прилага за 
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граждани на ЕС, които желаят членове на тяхното семейството, които не са граждани 
на ЕС, да се присъединят към тях. 

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 
се прилага за граждани на ЕС, които се преместват или пребивават в държава членка, 
различна от тази, на която те са граждани. Съгласно тази директива само граждани на 
ЕС, които упражняват правото си на свободно движение и се преместват в друга 
държава членка, имат право да бъдат придружавани от членове на семейството им, 
независимо от тяхната националност.

Заключение

Като се има предвид, че вносителката на петицията е гражданин на ЕС и пребивава в 
държава членка, на която е гражданин, и следователно не упражнява правото си на 
свободно движение, няма приложим закон на ЕС в този случай. 


