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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1226/2011 внесена от C.D., с румънско гражданство, относно 
предполагаемо нарушение на Директива 2004/38/ЕО

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията обяснява, че неговата майка, румънска гражданка, живееща в 
Република Молдова, няма румънски паспорт или лична карта, но притежава молдовски 
паспорт, но може да докаже обаче, че е румънска гражданка. Тъй като иска да пътува 
до Белгия, майката на вносителя на петицията е кандидатствала пред офиса на 
Белгийския общ център за приемане на заявления (CAC) в Кишинев, където й е било 
казано, че трябва да подаде молба за шенгенска виза и че румънското й гражданство не 
може да бъде взето предвид, тъй като не притежава румънски пътнически документи. 
Вносителят на петицията счита, че са нарушени правата на неговата майка съгласно 
член 5 от Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 
2004 г. 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 2 март 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 август 2012 г.

Република Молдова не е държава членка на Европейския съюз и поради тази причина 
разпоредбите на член 5 от Директива 2004/38/ЕО, цитирана от вносителката на 
петицията, не са приложими за нея. Всъщност, член 4, точка 3 от Директивата 
уточнява, че "държавите членки издават на техните граждани" горепосочените 
документи, валиден паспорт или лична карта. Определението „техни граждани” е в 
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дискреционните правомощията на държавите членки, както е уточнено в декларация № 
2, приложена в Договора от Маастрихт за Европейския съюз. 

Вносителката на петицията твърди, че притежава единствено паспорт, издаден от 
молдовските органи, но посочва също, че "е румънка". Ако тя има и румънско 
гражданство, трябва да се обърне към румънските органи, за да получи румънски 
паспорт или румънска лична карта, съгласно същия член 4. В действителност, Румъния 
следва да определи кои са „нейните граждани“ и, при необходимост, да им издаде 
документи, както е предвидено в член 4 от Директива 2004/38/ЕО – паспорт или лична 
карта.


