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Въведение

Комисията, съвместно с шведското председателство на Европейския съвет, представи 
обстойна програма за предстоящия петгодишен период, насочена към изграждане на 
пространство на свобода, сигурност и правосъдие за гражданите. Предвижда се 
Европейският съвет да приеме тази програма, наречена „програмата от Стокхолм“, на 
10 декември 2009 г. Тя е продължение на предходните петгодишни програми, 
обхващащи същите области на политиките: програмите от Тампере и Хага. Докато 
програмата от Стокхолм обхваща широк кръг от области, настоящият документ е 
предназначен да акцентира конкретно върху проблемите, идентични на тези, които 
гражданите са отнесли към комисията по петиции към Европейския парламент в 
процеса на търсене на решения или правна защита. По този начин се цели 
утвърждаване на изявленията в документите на председателството и на Комисията, 
според които гражданите трябва да бъдат поставени в центъра на програмата, а техният 
живот да бъде улеснен чрез осигуряване на Европа на правосъдието.

Броят на получените петиции във връзка с много от въпросите, изложени в рамките на 
програмата, отразява факта, че все още съществува значително разминаване между 
очакванията на гражданите и законодателството на ЕС. В петициите се повдигат също 
редица въпроси, свързани с прилагането от страна на държавите-членки на вече 
съществуващото законодателство, което не винаги е в съответствие с целите на правото 
на ЕС. 1

Пълно упражняване на правото на свободно движение

Целта на Директива 2004/38/EО относно правото на граждани на Съюза, които 
пребивават в държава–членка, различна от тази, на която са граждани, и на членове 
на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на 
държавите–членки, е да се постигне истинско подобрение за всички граждани на ЕС, а 
ЕС да се превърне в пространство на сигурност, свобода и правосъдие. 

В комисията по петиции са получени значителен брой петиции, отнасящи се до 
затруднения на членове на семейството, които са граждани на трети държави, във 
връзка с получаването на документи за пребиваване в държавата-членка на 
пребиваване. По-специално, в Обединеното кралство заявленията могат да се подават 
само по пощата и трябва да включват паспорта на заявителя. Много вносители на 
петиции заявяват, че обработването на заявленията може да отнеме до осем месеца, 
което на практика лишава съответното лице от възможността да пътува, работи или 
дори да открие сметка в банка. Холандски гражданин, пребиваващ в Обединеното 
кралство, съобщава, че е чакал повече от шест месеца, за да може болният му баща да 
дойде да живее при него. 2

Граждани на новите държави-членки са протестирали пред комисията по петиции, че 
годините, които са прекарали в държави-членки преди приемането на държавите, на 
които те са граждани, в ЕС, не се отчитат като изпълняване на условията за постоянно 

                                               
1 вж. Допитване до европейските граждани, 11 май 2009 г.
2 вж. напр. петиции 1442/2008, 1068/2008, 55/2009, 143/2009, 384/2009 и 422/2009
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пребиваване.1

Дори и гражданите на трети държави, които са членове на семейството на граждани на 
ЕС, веднъж да успеят да получат документи за пребиваване, проблемите им 
продължават. Притежателите на карти за пребиваване, издадени от държава-членка на 
ЕС, са специално изключени от изискванията за виза, когато пътуват до държавата, 
издала разрешителното за пребиваване, или в рамките на Съюза съвместно със своите 
брачни партньори – граждани на ЕС. В комисията са получени петиции относно голям 
брой държави-членки, които изискват от притежателите на документи за пребиваване, 
издадени от друга държава-членка, да представят прекомерни доказателства за семейни 
и други връзки, когато кандидатстват за виза за влизане в съответната държава, а това 
категорично противоречи на намеренията на законодателя.2

Европейската комисия е съвсем наясно с тези проблеми и през юли 2009 г. представи 
насоки за разрешаване на въпросите, които са определени като създаващи затруднения 
при прилагането на директивата. (COM (2009) 313)

Защита на малолетни и непълнолетни лица

Комисията подходи към този въпрос от два съвсем различни ъгъла; наскоро беше 
получена петиция, подкрепена от 18 подписа на лица, които настояват за общи 
стандарти за защита на децата при класификацията на филми и развлекателен софтуер 
на територията на ЕС. Увеличаването на насилието сред младежите в Германия доведе 
до необходимостта от въвеждането на по-стриктни стандарти, които сега са по-строги 
от тези в много други държави-членки. С цел да се избегне заобикаляне на тези 
стандарти посредством закупуване на аудиовизуални продукти от държави с по-
свободни изисквания, вносителите на петицията настояват за общи по-строги 
задължителни изисквания в целия ЕС. Тяхната цел е: а) защита на младите хора; б) 
еднакви пазарни условия; в) изравняване на цените; г)ограничаване на възможностите 
за незаконно закупуване.3

Другият въпрос, разглеждан от комисията по петиции, който беше повдигнат от 
стотици вносители в петиции и писма, се отнася до твърденията за дискриминация от 
страна на германските органи срещу родителите, който не са германски граждани, при 
раздяла в случаи на смесени бракове с германски граждани, по време на последващия 
контакт с техните деца в присъствието на надзорник. Редица вносители са съобщили за 
редовно прилагани от службата Jugendamt процедури, при които например родителят, 
който не е германски гражданин, е задължен да говори на детето на немски език по 
време на посещенията в присъствието на надзорник. Неспазването на това изискване 
води до прекъсване на посещението и отказ за следващи посещения. Забраната за 
използване на майчиния език се счита за дискриминационна и вредна за качеството на 
емоционалната връзка между родителя и детето.4 Повдигат се сериозни въпроси 

                                               
1 вж. петиция 697/2009
2 вж. петиция 830/2006
3 вж. петиция 0645/2009
4 вж. петиции 38/2006, 712/2006, 713/206, 848/2006, а така също и Работен документ PE418.136 относно 
твърденията за дискриминационни и произволни мерки, предприети от органи по проблемите на 
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относно правата на детето, от една страна, и правата на разделените или разведените 
двойки, от друга страна. Следователно, в същината си въпросът се отнася до основни 
права и като такъв комисията по петиции го отправи пряко към германските органи.

Участие в демократичния живот на Съюза

Избирателни права Член 19, параграф 1 от Договора за ЕС предвижда, че всеки 
гражданин на Съюза, който пребивава в държава-членка, на която не е гражданин, има 
право да избира и да бъде избиран в местни избори в държава-членка, на територията 
на която пребивава, при същите условия, както и гражданите на тази държава. В член 7, 
параграф 1 на Директива 94/80 за определяне на условията и реда за упражняване на 
тези права се посочва, че гласоподавателите упражняват правото си да гласуват в 
общински избори в държавата-членка по пребиваване, ако са изразили желанието си за 
това. 

През 2007 г. комисията по петиции получи многобройни оплаквания от граждани на 
ЕС, пребиваващи в определени райони на Испания и Малта, относно хаотична 
организация при регистрирането на гласоподавателите. 1
По отношение на изборите за Европейски парламент гражданите настояват за общи 
правила във всички държави-членки във връзка с предоставянето на избирателни права 
и условията за това.2

Комисията по петиции отговаря за връзките с Омбудсмана, който действа като 
защитник на прозрачността по отношение на контактите на гражданите с европейските 
институции. 

Все още предстоят да бъдат уточнени формите на упражняване на правото на 
гражданска инициатива съгласно Договора от Лисабон. Комисията по петиции 
отново потвърждава важното значение на европейската гражданска инициатива като 
нов демократичен инструмент, който ще даде възможност на гражданите да участват 
пряко в оформянето на политиките на ЕС; тя повтаря призива си да й бъде възложена 
отговорност да наблюдава прилагането на регламента относно гражданската 
инициатива, като гарантира, че отправените от гражданите предложения се разглеждат 
на заседанията на комисията по петиции. Определянето на ясна политическа цел, 
съгласно която гражданите следва да могат да се възползват от това си ново право без 
отлагане, е условие, за да бъде подкрепено предоставянето на централно място на 
гражданите в програмата от Стокхолм. Ето защо комисията по петиции призовава 
Комисията, като има предвид резултатите от втория референдум в Ирландия, в най-
кратък срок след провеждането на референдума, да представи зелена книга относно 
европейската гражданска инициатива.

Взаимно признаване
                                                                                                                                                  
младежта в някои държави-членки, по-конкретно Службата по проблемите на младежта (Jugendamt) в 
Германия
1 вж. петиции 0491/2007, 0492/2007 и 0797/2008
2 вж. петиция 268/2009
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В комисията бяха получени редица петиции от еднополови двойки, който имат 
сключено гражданско партньорство, например в Обединеното кралство, но пребивават 
във Франция, която не признава техния статут. Основният повод за безпокойство в тези 
случаи са били финансовите последици, произтичащи от статута на несемейно лице. 
Междувременно Франция е в процес на променяне на законодателството с цел 
признаване на гражданските партньорства, сключени в други държави-членки, като 
равностойни на договорите за съвместно съжителство PACS (Pacte civile de solidarité). 
Фактът, че Полша не признава еднополовите партньорства, също е в основата на много 
петиции.1

Проблемите, пред които са изправени семействата, в които брачните партньори са 
граждани на различни държави, при разрешаването на въпроси относно наследство и 
собственост в случай на смърт или раздяла, засягат все по-голям брой граждани на ЕС. 
Това е наистина област, на която е необходимо да се обърне внимание, за да се създадат 
равнопоставени условия на цялата територия на ЕС. 

На вниманието на комисията по петиции също често пъти се предлага въпросът за 
пренасянето на социални права (пенсии, надбавки при инвалидност). Гражданите често 
се сблъскват с проблеми при изплащането на пенсии в други държави-членки на ЕС, 
различни от тази, в която са придобити пенсионните права. По същия начин лица, 
които са придобили пенсионни права в няколко държави-членки, понякога оспорват 
курсовете за преизчисление, които се използват за плащане на пенсия от една държава-
членка в друга държава-членка. Граждани, които са придобили право на пенсия за 
инвалидност преди 1992 г., когато влезе в сила задължението за взаимно признаване, и 
които впоследствие са се установили в друга държава-членка, са имали затруднения 
във връзка с това държавата-членка, която първоначално е предоставила правото, да 
продължи да изпълнява своите задължения.2

Визова политика

Въпреки че Споразумението от Шенген предвижда обща политика относно визите за 
краткосрочно пребиваване, от големия брой получени петиции, отнасящи се до въпроси 
в тази област, може да се заключи, че приложението е нееднородно и обект на 
своеволието на служителите в консулските служби и на летищата. Разказите в 
петициите относно липса на информация, направени разходи, заявления, които са 
отхвърлени без обяснение, неприети заявки за добронамерено предоставяне на 
гаранции от граждани на ЕС, които канят граждани на трети държави и гарантират за 
техния престой, задържане и експулсиране в противоречие с правилата, всичко това 
показва красноречиво необходимостта от съгласуваност и яснота по отношение на 
визовата политика на ЕС и нейното прилагане.3

                                               
1 вж. например 829/2008. ЕС възложи да бъде изготвено изследване, което беше представено през 
октомври 2008 г. и което анализира съществуващото законодателство относно гражданското състояние 
във всички държави-членки и практическите последици от неговото прилагане. 
http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/study_ms_legislation_country_reports_en.pdf
2 вж. петиция 876/2008
3 вж. петиции 624/2009, 951/2009, 979/2009 и т.н. 
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Членове на семейството, които са граждани на трета държава и които се движат със или 
се присъединяват към гражданин на ЕС, пребиваващ в държава-членка, на която не е 
гражданин, имат право да получат входна виза. Такива визи трябва да им бъдат 
предоставяни бързо, безплатно и при представяне на минимални доказателства за 
самоличност и семейни връзки.  На практика, получените петиции рисуват картина на 
продължителни забавяния и необосновано изисквани документи. 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ

Този документ обобщава някои важни въпроси, внесени в комисията по петиции от 
гражданите по теми, които предстои да бъдат разгледани в програмата от Стокхолм. 
Това в никакъв случай не е изчерпателно проучване. Много от проблемите, 
представени на вниманието на комисията, са породени от слабо прилагане или 
неприлагане на разпоредбите от страна на държавите-членки. Гражданите възприемат 
тези въпроси като ограничаване на техните права и очакват от ЕС да ги възстанови. 
Това е възможност да се демонстрира реалната полза, която ЕС може да осигури за 
гражданите. 

Затова комисията по петиции напълно подкрепя целите, поставени в програмата от 
Стокхолм, и призовава настоятелно Европейската комисия да ги превърне в 
законодателни предложения и други подходящи мерки, въз основа на съображенията, 
изказани в резолюцията на Парламента.

Наред с това, комисията по петиции призовава държавите-членки да осигурят пълно и 
коректно прилагане на съществуващото законодателство, както и пълна прозрачност в 
своята комуникация с гражданите.

По-специално,

 по отношение на свободата на движение на граждани на трета държава, които са 
членове на семейството на граждани на ЕС, в изпълнение на правата на 
последните съгласно Договора в държави-членки, на които те не са граждани. 
Изглежда, че в много държави-членки последиците на Директива 2004/38/ЕО не 
се разбират в пълна степен, т.е. че гражданите на трета държава, които са 
членове на семейството на граждани на ЕС, упражняващи съгласно Договора 
правото си на свободно движение, следва да бъдат третирани по същия начин; 
освен това, разпоредбите в това отношение следва да бъдат лесно разбираеми за 
кандидатите и да се управляват по-ефективно;

 по отношение на защитата на малолетни и непълнолетни лица от порнография и 
насилие в медиите, чрез създаване на ясно определени правни и регулаторни 
параметри, които да бъдат прилагани от отговорните органи на територията на 
ЕС; 

 по отношение на равното третиране на родителите и правата на детето, 
независимо от тяхната националност, като се дава възможност на родителите да 
използват майчиния си език, когато упражняват правото си на посещение на 
детето, като в това отношение не се допуска никаква форма на дискриминация; 
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 добре организирани и прозрачни процедури за регистрация на гражданите на ЕС 
като гласоподаватели на общинските избори в други държави-членки на ЕС, 
където пребивават; хармонизирани критерии за предоставяне на гражданите на 
територията на ЕС на правото да избират на парламентарните избори в ЕС; 

 съгласувани правни рамки за браковете, регистрираните съжителства 
(включително на партньори от един пол) и завещанията с цел улесняване на 
уреждането на наследствата и собствеността в случай на семействата, в които 
брачните партньори са граждани на различни държави,;

 зачитане на правото на социални обезщетения и пенсии на територията на ЕС и 
по-голям напредък при реципрочните споразумения между държавите-членки, 
особено що се отнася до здравните услуги за гражданите на ЕС, които не са в 
пенсионна възраст и които пребивават в друга държава-членка; 

 обща рамка за политиката относно визите за краткосрочно пребиваване при 
последващо съгласувано и прозрачно прилагане от страна на държавите-членки. 


