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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0739/2012, внесена от Marco Lamperti, с италианско гражданство, 
относно въвеждане на разрешително за пребиваване за съжителство

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията предлага въвеждането на разрешително за пребиваване за 
съжителство, което да дава възможност на двойки, състоящи се от лице, което е 
гражданин на ЕС, и от лице, което не е гражданин на ЕС, да живеят заедно в някоя 
страна от Европейския съюз.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 4 октомври 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 януари 2013 г.

В законодателството на ЕС разпоредбите, свързани със събиране на семейството, се 
съдържат в Директива 2003/86/ЕО1 относно правото на събиране на семейството на 
граждани от трети страни (наричана по-долу „директива относно събирането на 
семейството“) и в Директива 2004/38/EО2 относно правото на граждани на Съюза и на 
членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на 
държавите членки (наричана по-долу „директива относно свободното движение“).
Директивата относно събирането на семейството обхваща само граждани на трети 
страни и членовете на техните семейства и съответно не се прилага за граждани на ЕС, 
които желаят членовете на техните семейства и съпрузи, които не са граждани на 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:EN:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:158:0077:0123:EN:PDF
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държава от ЕС, да имат правото да пребивават съвместно с тях в държава членка на ЕС. 
Тъй като вносителят на петицията е гражданин на ЕС, директивата относно събирането 
на семейството не се отнася до него.
Директивата относно свободното движение се прилага само за граждани на ЕС, които 
се движат или пребивават в държава членка, различна от тази, на която са граждани, 
като по този начин упражняват правото си на свободно движение. Само в такива случаи 
граждани на ЕС могат да потърсят правата си по силата на тази директива да бъдат 
последвани или придружавани от членовете на своите семейства, като например 
съпрузи, независимо от гражданството им. Тъй като вносителят на петицията е 
италиански гражданин, живущ в Италия, директивата относно свободното движение не 
се отнася до него.
Следователно италианското национално законодателство определя правилата за 
правото на събиране на семейството, разрешенията за пребиваване и визите за 
собствените си граждани и за граждани на трети държави. Италианските органи имат 
право на преценка на кого да разрешат или да откажат достъп до тяхната територия.
Ако положението на вносителя на петицията беше различно и ако например той беше 
упражнил правото си на свободно движение по силата на директивата относно 
свободното движение и се беше преселил в друга държава членка, тогава неговата de 
facto партньорка би имала право влизането и пребиваването й да бъдат улеснени по 
силата на член 3, параграф 2 от тази директива.
Тази процедура за улесняване дава на партньора, с когото даден гражданин на Съюза 
има надлежно удостоверена и трайна връзка, правото да подаде заявление за издаване 
на разрешително за пребиваване и задължава приемащата държава членка да извърши 
обстойна проверка на личните му обстоятелства. По този начин държавата членка 
трябва да обоснове всеки отказ за влизане или пребиваване в подобни случаи.

Информацията, предоставена в петицията, навежда на заключението, че положението 
на вносителя на петицията не е обхванато от законодателството на ЕС; нито от 
директивата относно събирането на семейството (тъй като той е гражданин на ЕС), 
нито от директивата относно свободното движение (тъй като той пребивава в 
държавата членка, на която е гражданин и следователно не упражнява правото си на 
свободно движение).
Поради това съгласно законодателството на ЕС Комисията не притежава 
компетентността да се намеси от името на вносителя на петицията.


