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Комисия по петиции
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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0657/2011, внесена от Andrea Benhamed Djalali, с унгарско 
гражданство, относно събиране на семейството в Унгария

1. Резюме на петицията

Вносителката е унгарска гражданка, омъжена за алжирски гражданин. Двойката е 
подала до компетентните унгарски органи различни молби за събиране на семейството, 
но всички те са били отхвърляни. Вносителката призовава за спазване на изискванията 
съгласно Директива 2004/38/EО.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 21 октомври 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 май 2012 г.

Вносителят на петицията се позовава на Директива 2004/38/ЕО във връзка със
свободното движение и пребиваване на граждани на ЕС и на членовете на техните 
семейства. Въпреки това, горепосочената директива се прилага за всички граждани на 
ЕС, пребиваващи в „друга“ държава членка. Случаят на унгарска гражданка, която 
пребивава в Унгария, не отговаря на това описание.

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

Както Съдът уточнява в решението по дело C-256/11 Dereci (точка 58), Директива
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2003/86 и Директива 2005/38 не се прилагат за граждани на трети страни, които искат 
да получат право за пребиваване, за да се присъединят към граждани на Съюза, които 
са членове на тяхното семейство и които никога не са ползвали правото си на свободно 
движение и винаги са пребивавали в държавата членка, чието гражданство притежават.

Следва да се добави, че според това решение на Съда фактът, че може да изглежда 
желателно за гражданин на ЕС, по икономически причини или с цел да запази целостта 
на семейството на територията на Съюза, членовете на неговото семейство, които не са 
граждани на държава – членка на ЕС, да могат да пребивават с него на територията на 
Съюза, сам по себе си не е достатъчен, за да се приеме, че този гражданин на ЕС следва 
да се възползва от разпоредбите на договора относно гражданството на Съюза така, 
както са изтълкувани от Съда.

Заключение

Комисията счита, че вносителят на петицията не може да се позовава на разпоредбите 
на горепосочените директиви, нито на тези на Договора относно гражданството на 
Съюза, доколкото описаната ситуация не съдържа никакъв елемент, който да я свързва 
с някоя от разгледаните в правото на ЕС ситуации.


