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Комисия по петиции

27.6.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0923/2011, внесена от O.D., с литовско гражданство, относно 
прилагането на Директива 2004/38/ЕО в Гибралтар

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията е с литовска националност, а нейният съпруг е с украинска 
националност. И двамата имат разрешително за пребиваване, издадено от органите на 
Гибралтар. Литовското посолство я е информирало, че нейният съпруг се нуждае от 
виза, за да пребивава в Литва. Вносителката на петицията обаче счита, че не е 
необходимо съпругът й да кандидатства за издаване на виза за Литва съгласно 
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. 
Вносителката моли Европейския парламент за разяснение.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 декември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 27 юни 2012 г.

Съгласно член 21, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
всеки гражданин на Съюза има право да се движи и да пребивава свободно в рамките 
на територията на държавите членки при спазване на ограниченията и условията, 
предвидени в Договорите, както и на приетите за тяхното изпълнение мерки. 
Съответните ограничения и условия са определени в Директива 2004/38/EО1.

                                               
1 Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на 
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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, на която са граждани, не 
могат да се ползват от правата, предоставени на гражданите на ЕС, които са упражнили 
горепосоченото право и са се преместили в друга държава членка. Съдът на 
Европейския съюз обаче разширява този благоприятен режим и за граждани на ЕС, 
които се връщат в своята държава членка, след като са упражнили правото си и са 
пребивавали в друга държава членка1.

Следователно изглежда, че положението на вносителката на петицията попада в 
обхвата на правото на ЕС относно правото да се движи и да пребивава свободно на 
територията на Съюза (вносителката на петицията възнамерява да се върне в своята 
държава членка, след като упражни правото си и пребивава в друга държава членка).

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. Държавите членки трябва да 
осигуряват на такива лица всички възможни улеснения за получаване на необходимите 
визи, които трябва да се издават безплатно, в най-кратък срок и въз основа на ускорена 
процедура.

Както беше потвърдено от Съда на Европейския съюз2, такива членове на семейството 
не само имат право да влизат на територията на държавата членка, но и да получат 
входна виза за тази цел.

Освен това съгласно член 5, параграф 2 от Директивата притежаването на валидната 
карта за пребиваване, посочена в член 10, освобождава членове на семейството на 
гражданин на ЕС, които са граждани на трета държава, от изискването да притежават 
виза, когато придружават или се присъединяват към гражданина в държава членка, 
различна от държавата членка, на която той или тя е гражданин. От предоставената от 
вносителката на петицията информация изглежда, че нейният съпруг притежава карта 
за пребиваване на член на семейството на гражданин на ЕС съгласно член 10 от 
Директивата и тази карта е издадена от органите в Гибралтар. Ако това бъде 
потвърдено, съгласно изискванията на член 5, параграф 2 литовските органи следва да 
дадат възможност за безвизово влизане в Литва на член на семейството, който е 
гражданин на трета държава и който притежава карта за пребиваване, тъй като е член 
на семейството на гражданин на ЕС, който гражданин на ЕС е литовски гражданин, 
упражнил правото си на свободно движение и пребиваване в ЕС.

                                                                                                                                                  
граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на 
територията на държавите членки, OВ L 158, 30 април 2004 г., стр. 77.

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

2 Вж., наред с другото, решение на Съда от 31 януари 2006 г. по дело C-503/03 Комисията срещу 
Испания (Recueil 2006 г., стр. I-1097).
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С цел да се спазят разпоредбите на Директива 2004/38/ЕО, Литва е насрочила внасянето 
на проект на законодателно предложение за изменение на Закона за правния статут на 
чужденците № IX-2206 от 29 април 2004 г., последно изменен на 22 юли 2009 г. със 
Закон № XI-392, който напълно транспонира разпоредбите на член 5, параграф 2 от 
Директивата. Планирано е да се проведат разисквания по законопроекта през 
пролетната сесия на националния парламент през 2012 г., а влизането му в сила се 
предвижда да стане 2—3 месеца след приемането (през август—септември 2012 г.).

Заключение

Ако бъде потвърдено, че съпругът на вносителката на петицията притежава карта за 
пребиваване на член на семейството на гражданин на ЕС съгласно член 10 от 
Директивата и че тя е издадена от органите в Гибралтар, съгласно член 5, параграф 2 от 
Директивата литовските органи следва да дадат възможност за безвизово влизане в 
Литва на член на семейството, който е гражданин на трета държава и който притежава 
карта за пребиваване, тъй като е член на семейството на гражданин на ЕС, който 
гражданин на ЕС е литовски гражданин, упражнил неговото/нейното право на свободно 
движение и пребиваване в ЕС.

В такъв случай най-ефективно би било да се прибегне до мрежата SOLVIT. SOLVIT е 
мрежа за решаване на проблеми онлайн, в която държавите членки работят заедно, за 
да намерят прагматични решения на проблеми, възникнали от неправилното прилагане 
на правото в областта на вътрешния пазар от страна на публичните органи безплатно и 
в кратък срок от десет седмици1.

Ако проблемът остане нерешен или ако вносителката на петицията счете, че 
предложеното решение е неприемливо, тя следва да уведоми Европейската комисия2, 
така че въпросът да се разгледа допълнително.

Би било в интерес на вносителката също така да използва средствата за защита, 
достъпни на национално равнище, които, по правило, й дават възможност да отстоява 
своите права пряко и лично в по-голяма степен. Когато вносител на петиция е 
претърпял щети, само националните съдилища могат да му присъдят обезщетение. 
Освен това, тъй като има срок за използването на националните средства за правна 
защита, ако вносителката на петицията не ги използва бързо, може да загуби правата си 
на защита на национално равнище.

                                               
1 Повече подробности относно мрежата SOLVIT могат да бъдат открити на http://ec.europa.eu/solvit/.
2 http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_forms_bg.htm.


