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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция, 1243/2011 внесена от Joachim Hellmann, с германско гражданство, 
относно визовите изисквания за пътуване до Обединеното кралство на 
неговата съпруга с тайландско гражданство

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията желае да пътува по семейни причини до Обединеното 
кралство със своята съпруга, която е с тайландско гражданство. Той е прочел 
информацията относно визовите изисквания, които изглеждат страшно обременителни, 
и призовава Парламента да задължи Обединеното кралство да приложи 
законодателството на ЕС, което ще улесни пътуването на хората.

2. Допустимост

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

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

Вносителят се жалва от проблемите, с които се е сблъскал в Обединеното кралство по 
отношение на заявленията за входна виза за членове на неговото семейство, които нае 
са граждани на ЕС.

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 
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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 не е 
гражданин на ЕС, да притежава входна виза. 

Както беше потвърдено и от Съда на Европейския съюз1, членовете на семейството на 
гражданин на ЕС имат право не само 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.
Тъй като правото произтича единствено от семейната връзка, държавата членка 
домакин може да изиска членовете на семейството, които са подали заявление за виза, 
да представят валиден паспорт или доказателство за семейна връзка. Не могат да бъдат 
изисквани други документи като доказателство за настаняване, достатъчно средства, 
писмо-покана или двупосочен билет.

Въпреки това, правото за получаване на входна виза не е безусловно, тъй като правото 
на ЕС дава възможност на държавите членки да откажат издаването на входна виза на 
член на семейството на гражданин на ЕС, който е гражданин на трета държава, в 
случаите, когато:

 членът на семейството не успее да предостави доказателства за 
неговото/нейното право в съответствие с директивата (като доказателство за 
самоличност, семейни връзки, зависимост или че той/тя ще пътува заедно с 
гражданин на ЕС до приемащата държава членка, или че там ще се присъедини 
към последния);

 членът на семейството представлява риск за изискванията на обществения ред, 
обществената сигурност или общественото здраве по смисъла на глава VI от 
Директива 2004/38/ЕО;

 има злоупотреба или измама, като фиктивен брак (член 35 от Директивата).
Във всеки случай директивата предвижда важни предпазни мерки за защита на 
гражданите на ЕС, чието право да се движат и да пребивават свободно е било 
ограничено, като например, че решението за ограничаване на достъпа следва да бъде в 
писмена форма, да бъдат подробно описани основанията, на които е взето и да се 
посочва кога и къде заинтересованото лице може да подаде жалба срещу него.

Комисията работи в тясно сътрудничество с органите на Обединеното кралство, за 
гарантиране на цялостно съответствие на визовите правила на Обединеното кралство 
със законодателството на ЕС.

                                               
1 Решение на Съда на ЕО от 31 януари 2006 г. по дело C-503/03 „Комисията срещу Испания“ (Rec. 2006, 

стр. I-1097)


